Město Broumov
Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Směrnice rady města č. 2/2008
Postup upravující nakládání s nálezy
Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice upravuje postup při přijímání, evidenci, vracení a likvidaci věcí nalezených,
skrytých a opuštěných (dále také jen „nálezy“), které byly nalezeny, skryty nebo opuštěny (dále
také jen „nalezeny“) na území města Broumova (dále jen „Město“).
2. Tato směrnice vychází z ustanovení § 135 odst. 1 - 5 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), dle kterého je ten, kdo najde ztracenou
věc, skrytou nebo opuštěnou věc povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce
povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do
6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce. Poté, co se nález stane majetkem
Města, postupuje, není-li dále stanoveno jinak, dle vnitřní směrnice č. 3/2007 o dlouhodobém
a drobném dlouhodobém majetku města, jeho evidenci a ocenění (dále jen „Směrnice“).
3. Tato směrnice se vztahuje na všechny nálezy, které jsou uvedeny ve výše uvedených ustanoveních
§ 135 občanského zákoníku; nevztahuje se na nakládání s nalezenými věcmi, které je upraveno
zvláštními právními předpisy (zejm. nakládání s vraky dle ustanovení § 19 odst. 3, 4 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nakládání s odpady
a autovraky ve smyslu ustanovení § 3 resp. § 37 odst. 1 - 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů a nakládání s toulavými a opuštěnými zvířaty dle § 13b zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů).
4. Na úřední desce MěÚ Broumov bude trvale umístěno poučení občanům, kde lze nálezy odevzdat
(nebo o nich podat informaci) a vyzvednout.
5. Pro potřeby této směrnice se nálezy dělí na drobné nálezy (věci movité, které lze přemisťovat bez
vynaložení zvláštního úsilí) a zvláštní nálezy (nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí
a věci movité, které nelze přemisťovat bez vynaložení zvláštního úsilí – např. drobné sakrální
památky, hroby, hrobky a hrobová příslušenství apod.). V příslušných článcích této směrnice jsou
drobné nálezy i zvláštní nálezy dále označovány jen jako nálezy.
Čl. II.
Nakládání s drobnými nálezy
Oddíl I.
Přijímání nálezů
1. Nález, který byl nalezen na území Města, je nálezce povinen předat Městské policii Broumov
(dále jen MP), a to na adrese Třída Masarykova 239, v budově č. II. Městského úřadu Broumov.
MP nálezy přijímá také v rámci své činnosti.
2. Odevzdávat je možno pouze nálezy, které mají nějakou hodnotu či význam, nikoliv věci zjevně
porušené, zničené, zkažené či podléhající zkáze (potraviny) či věci, u kterých je nakládání s nimi
upraveno zvláštními právními předpisy (chemikálie, výbušniny, jedy, zbraně, zvířata, autovraky
apod.).

3. Po přijetí nálezu jej MP zaeviduje do Knihy evidence nálezů (dále jen „Kniha“). V Knize je
u každého nálezu uvedeno: ročníkové pořadové číslo (pořadová čísla jdou chronologicky za sebou
od č. 1 v daném roce), datum přijetí nálezu, stručný popis nálezu, počet kusů a místo úschovy
nálezu. Současně se záznamem v Knize MP vyhotoví samostatný záznam o nálezu (dále jen
Záznam), označený stejným pořadovým číslem jako v Knize; Záznam obsahuje: datum a čas
přijetí nálezu, osobní údaje nálezce, čas a místo nalezení nálezu, podrobný popis nálezu, způsob,
jak bylo s nálezem naloženo a podpis osoby, která nález přijala.
4. Nález opatřený pořadovým číslem shodným s číslem uvedeným v Knize se uloží dle charakteru do
prostor k tomu účelu určených.
Oddíl. II.
Nakládání s nálezy
1. Pokud lze z odevzdaného nálezu identifikovat jeho vlastníka, vyzve MP bezodkladně tohoto
vlastníka písemně či telefonicky k převzetí nálezu (u nálezu podléhajícího rychlé zkáze MP
vlastníka upozorní na možnost likvidace nálezu postupem dle odst. 5 tohoto oddílu).
2. V případě, že se vlastník dostaví k převzetí nálezu, MP s ním po zjištění jeho totožnosti a po
prokázání vlastnického práva k nálezu sepíše v Knize záznam o převzetí nálezu a nález mu předá.
MP případně vyúčtuje vlastníkovi nálezu náklady, pokud Městu v souvislosti s opatrováním
nálezu vznikly.
3. U každého předaného nálezu bude v Knize proveden záznam o předání, ve kterém se zapíše datum
předání, osobní údaje a podpis vlastníka a podpis osoby, která nález vydala; totéž se uvede
v Záznamu, popř. též s poznámkami vlastníka, vztahujícími se k úplnosti, poškození či jiné změně
nálezu.
4. Nalezené doklady (např. občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, technický průkaz)
MP bezodkladně po přijetí předá příslušnému odboru MěÚ Broumov.
5. V případě, že nález nebo jeho část podléhá dle své povahy rychlé zkáze, bude po 3 dnech od jeho
převzetí znehodnocen; o tomto se učiní písemný záznam v Knize.
6. Po uplynutí 6 měsíců od převzetí nálezu s ním, dle jeho povahy, MP naloží jedním z následujících
způsobů:
A. nejméně jedenkrát ročně posoudí uložené nálezy Hlavní inventarizační komise (dále jen
HIK):
a) MP provede likvidaci nálezů, které HIK posoudí jako bezcenné, poškozené a
neopravitelné
b) nálezy, které HIK posoudí jako použitelné pro Město, případně jím zřízené a založené
organizace, přijme Město do svého majetku, resp. budou předány do majetku příslušné
organizace
c) nálezy neuvedené pod písm. a) a b) tohoto odstavce MP sepíše a jejich seznam zveřejní
po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ Broumov s výzvou k podávání písemných nabídek
ke koupi do lhůty, která skončí nejdříve zároveň se sejmutím výše uvedeného seznamu
z úřední desky; věc bude poté prodána osobě, která předloží nabídku nejvyšší kupní ceny.
Věci, o jejichž koupi ve výše uvedené lhůtě nikdo neprojeví zájem, budou zlikvidovány.
B. peníze v hotovosti předá MP do pokladny MěÚ Broumov (neprodleně)
7. Při likvidaci dle odst. 6. bodu A. písm. a) a c) bude, je-li to dle povahy nálezu možné,
upřednostněno předání nálezu do sběrny druhotných surovin – případný výtěžek z takové
likvidace bude předán do pokladny MěÚ Broumov.

Čl. III.
Nakládání se zvláštními nálezy
Oddíl I.
Přijímání nálezů
1. Informaci o nálezu, který se nachází na území Města, je nálezce povinen předat Odboru správy
majetku města Městského úřadu Broumov (dále jen SMM), a to na adrese Třída Masarykova 239,
v budově č. II. Městského úřadu Broumov. SMM nálezy vyhledává také v rámci své činnosti.
2. Po přijetí informace o nálezu nebo po jeho vyhledání jej SMM zaeviduje do Knihy evidence
nálezů (dále jen „Kniha“). V Knize je u každého nálezu uvedeno: ročníkové pořadové číslo
(pořadová čísla jdou chronologicky za sebou od č. 1 v daném roce), datum přijetí informace
o nálezu (datum vyhledání nálezu), místo nálezu (s uvedením pozemku, na kterém se nález
nachází – označeného údaji dle katastru nemovitostí), popis nálezu, popř. počet kusů, jméno,
příjmení a bydliště osoby, která podala informaci o nálezu, podpis osoby, která informaci
o nálezu přijala nebo nález vyhledala a způsob, jak bylo s nálezem naloženo. SMM provede, bez
zbytečného odkladu po přijetí informace o nálezu, ohledání nálezu na místě, kde se nachází.
Oddíl. II.
Nakládání s nálezy
1. Pokud lze po ohledání nálezu identifikovat jeho vlastníka, vyzve SMM bezodkladně tohoto
vlastníka písemně či telefonicky k převzetí nálezu. V ostatních případech vyzve SMM bez
zbytečného odkladu vlastníka pozemku (není-li jím Město), na kterém se nález nachází
(v odůvodněných případech také vlastníky sousedních nemovitostí), k podání prohlášení o tom,
zdali je vlastníkem nálezu a k doložení jeho vlastnictví, popř. k podání informace o tom, kdo je
vlastníkem nálezu.
2. V případě, že se postupem dle odst. 1. tohoto oddílu ve lhůtě 60 dnů ode dne ohledání nálezu
nepodaří identifikovat vlastníka nálezu, zveřejní SMM na úřední desce MěÚ Broumov po dobu
6 měsíců informaci o nálezu (součástí informace bude popis nálezu, s uvedením pozemku, na
kterém se nález nachází – označeného údaji dle katastru nemovitostí) s výzvou, aby vlastník
nálezu do lhůty 6 měsíců po dni, ve kterém došlo ke zveřejnění výzvy, podal SMM informaci
o tom, že je nález v jeho vlastnictví; v případě, že se k vlastnictví nálezu v uvedené lhůtě vlastník
přihlásí, SMM po zjištění jeho totožnosti a po prokázání vlastnického práva k nálezu o tom učiní
záznam v Knize.
3. V případě, že se ve lhůtě 6 měsíců ode dne zveřejnění informace dle odst. 2 tohoto oddílu vlastník
k nálezu nepřihlásí, připadá po uplynutí této lhůty nález do vlastnictví Města (nutnou podmínkou
nabytí vlastnictví nemovitostí neevidovaných v katastru nemovitostí je souhlas zastupitelstva
města s takovým nabytím). Datum, ve kterém k nabytí vlastnictví nálezu ve prospěch Města došlo,
zapíše SMM do Knihy.
4. Nález, který se výše uvedeným postupem stal vlastnictvím Města, bude dle okolností a vzhledem
k povaze nálezu nabídnut k prodeji či pronájmu, po projednání v příslušných orgánech Města,
vyžaduje-li to zákon obcích.

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 15. 4. 2008.
2. Tato směrnice se vztahuje i na nálezy, které byly nalezeny před nabytím účinnosti této směrnice.
3. Tato směrnice byla schválena Radou Města Broumova č. 37 dne 2. 4. 2008.
V Broumově dne 3. 4. 2008

………………………….
JUDr. Libuše Růčková
starostka

