Ztráty a nálezy
Problematiku ztrát a nálezů upravuje zákon č. 89/2002., občanský zákoník.
Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi věci.
Nelze –li z okolností poznat, komu má být věc vrácena a nepovažujeli- se za věc opuštěnou, předá
nálezce bez zbytečného odkladu nález městu , na jejímž území byla věc nad lezena.
Přihlásí-li se úřadu vlastník věci,je vyzván odpovědným zaměstnám k prokázání totožnosti a
identifikaci ztracené věci, aby prokázal, že mu věc náleží.
Nalezené doklad ( občanský průkaz, cestovní pas apod. ) se předávají příslušnému úřadu nebo
orgánu, který je vydal.
Vyhlášení nálezu
Evidenční číslo
nálezu
1/2016

Datum nalezení

Popis nalezené věci

23. 3. 2016

2/2016
3/2016
4/2016

23. 3. 2016
10. 8. 2016
19. 9. 2016

2/2017

23. 3. 2017

3/2017

19. 4. 2017

5/2017

29. 3. 2017

6/2017
7/2017

15. 7. 2017
7. 8. 2017

1/2018
2/2018
3/2018
5/2018
6/2018

30. 1. 2018
5. 6. 2018
17. 6. 2018
19. 11. 2018
18. 12. 2018

1/2019
3/2019
4/2019
5/2019

4. 3. 2019
6. 3. 2019
22.5.2019
29.5.2019

1 ks FAB + 2 kroužky ke klíčům + 1 ks modré šňůrky
s uzly
Jízdní kolo FORT TRAMA
Jízdní kolo zn. ESKA TREKKING
Černý plátěný batoh zn. Hi- tec se 7 prázdnými
plast. Láhvemi, 2 ks 25-ti litrového bílého
průhledného kanystru
Svazek 4 ks různých klíčů+ 2 kovové proužky +2
kovové přívěsky
Taška na kolo zn. Galaxy černé barvy s obsahem 2ks
klíčů, 2 přívěsky , bezpečnostní zámek na kolo
Svazek 8 různých klíčů na kroužku, s píšťalkou ,
přívěskem a skobou.
Jízdní kolo zn. OLPRAM HI- TEN
Žebřík z bílého kovu se žlutými plastovými dopňky +
lano žluté barvy
1 ks reproduktoru zn. LAMAX Beat
Pánské jízdní kolo TARGET KENTUCKY
Svazek 8 klíčů s přívěšky
Dron černé barvy s kamerou bez ovládacího zařízení
Koženkové pouzdro s peněžní hotovostí ( měna polské zloté) , platební kartou VISA Platinum s
nápisem SPD BANK a 3 ks papírových účtenek
Pytlík DOG ACTIVITY s psími pamlsky a PVC sáčky
Čipová karta výr. č. 1925021839000511
Brýle s růžovými obroučkami
Dámské jízdní kolo zn. Velamos s černým kovovým
košíkem

Ohledně ztrát a nálezů se můžete obrátit na referentku kanceláře tajemnice městského úřadu Hradec
nad Moravicí, paní Janu Pastyříkovou, v úřední dny pondělí , středa od 8.00 do 12.00, 13.00 - 17.00
hodin nebo telefonicky na t.č. 553 783 920.

