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Oznámení o nálezu věci 

 

Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, IČO: 00583171, 

nalezla na pozemku p. č. 448, k.ú. Horská Kvilda, který je ve vlastnictví České republiky a 

k němuž má Správa Národního parku Šumava právo hospodařit, věc opuštěnou ve smyslu 

ustanovení § 1051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen 

(„občanský zákoník“). 

Konkrétně se jedná o hadici nacházející se v bezejmenném vodním toku, který je 

přítokem Hamerského potoka. Nejedná se o vlastnictví Správy Národního parku Šumava. 

Správa Národního parku Šumava  

je rovněž i příslušným správcem dotčeného vodního toku a k umístění hadice umožňující 

odběr vody z toku nebylo dohledáno žádné naše vyjádření za správce vodního toku. 

Telefonickým dotazem na vodoprávní úřad Městský úřad Sušice ze dne 22. 7. 2022 bylo Ing. 

Františkem Randákem Správě Národního parku Šumava sděleno, že ani vodoprávní úřad 

nedohledal žádné platné povolení k nakládání s povrchovými vodami vztahující se k danému 

místu a způsobu odběru. Správě Národního parku Šumava bylo doporučeno výše uvedenou 

hadici z pozemku, který má ve správě, odstranit. 

Pracovníci Správy Národního parku Šumava proto dne 29. 7. 2022 hadici z vodního 

toku odstranili, a jelikož se nejedná o vlastnictví Správy Národního parku Šumava a 

z okolností nelze ve smyslu ustanovení § 1052 odst. 2 občanského zákoníku poznat, komu má 

být věc vrácena, je Správa Národního parku Šumava jako nálezce povinna oznámit nález obci, 

což tímto činíme. 

Jelikož se nejedná podle § 1054 občanského zákoníku o věc značné hodnoty, Správa 

Národního parku Šumava navrhuje, aby byla nalezená věc uschována nálezcem, tedy aby byla 

uschována ve skladovacích prostorech Správy Národního parku Šumava.  
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