
Yýzva k uľčení vlastníků dľobných památek

Městys Jimramov zveřejňuj e výzvu k určení vlastníků drobných památek, které
se nacházejí na uzęmí Městyse Jimľamov a u nichž není zĺttm vlastník.

Jedná se o :

-kamenný kŤíž v Sedlištích na p.č. 3lilll v k.ú. Sedliště u Jimramova

-litinovy kŕíž'v Sedlištích na p.č. 240 v k.ú. Sedliště u Jimramova

-pamětní desku Jana Kaľaťlźfta v Jimľamově na domě Jimramov, náměstí Jana
Karafiáta 10, st. 57l| v k.ú. Jimľamov

Městys Jimľamov tímto vyzývávlastníky drobných památek, aby se přihlásili na
Úľuo měsĘse Jimľamov.

Upozornění:

- Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může
nál'ezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako
poctivý dľžitel.

- Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby
jednoho roku od vyhlášení nálezu a pŕeđ uplynutím tří let od vyhlášení
ntůezu, vydá se mu věc nebo ýtěŽek zani stľŽený po zaplacení nákladů a
nálezného.

- IJplynou-li tři roky od vyhlášení náIezu, nabude náIezce' obec nebo jiná
osoba, které byla věc svěřena, vlastnické pľtxo k věci nebo k výtěžku zani
strženému.

Vyvěšeno: I0.8.202I

Bude sňato: II.8.2024

Výzva k určení vlastníků drobných památek

Městys Jimramov zveřejňuje výzvu k určení vlastníků drobných památek, které
se nacházejí na území Městyse Jimramov a u nichž není znám vlastník.

Jedná se o :
—kamenný kříž v Sedlištích na p.č. 311/1 v k.ú. Sedliště u Jimramova

—litinový kříž v Sedlištích na p.č. 240 v k.ú. Sedliště u J imramova

—pamětní desku Jana Karafiáta v Jimramově na domě Jimramov, náměstí Jana
Karaňáta 10,  st. 57/1 v k.ú. Jimramov

Městys Jimramov tímto vyzývá vlastníky drobných památek, aby se  přihlásili na
Uřad městyse Jimramov.

Upozornění:

- Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může
nálezce, obec nebo j iná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí  jako
poctivý držitel.

- Přihlásí—li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby
jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení
nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a
nálezného.

- Uplynou—li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná
osoba, které byla věc  svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za  ni
stržene'mu.

Vyvěšeno: 10.8.2021

Bude sňato: 1 1 . 8 . 2 0 2 4


