




 



 



 



 





 



 Automatizovaný proces 

 



 





 



 



 





 





 



 









 



  

 



 Informace o plombě 
 nelze předat osobně 
 DOPORUČENĚ + NEVRACET, VHODIT DO SCHRÁNKY 
 Doručování v tomto pořadí: 1. služba sledování změn, 2. datová schránka, 3. 

trvalý pobyt (bydliště v cizině; sídlo) 
 Informujeme toho, jehož práva se mají změnit nebo zaniknout. Tj., pouze 

vlastníci, přichází-li o své vlastnické právo, případně jiní oprávnění, ale opět 
pouze tehdy, když by jejich právo mělo být vymazáno nebo omezeno.  

 osoby, které nemají zřízenou službu sledování změn, informujeme na jejich 
výslovnou žádost také elektronicky na jejich e-mailovou adresu nebo 
zprávou na mobilní telefon („Bezplatná oznamovací služba“ ve formuláři pro 
zápis účastníka řízení).  

 pokud to nevylučují rozdílné adresy nebo jiné důvody, lze sloučit 
s vyrozuměním o zahájení řízení – zatím však není doporučováno.  

 v případě, kdy osoba, jejíž právo se má omezit nebo zaniknout, neexistuje 
(jedná se např. o výmaz věcného břemene zaniklého smrtí oprávněného, 
zápis výsledku dědického řízení bez vypořádání SJM nebo o zápis nové 
samostatné budovy), informaci o plombě nezasíláme! 

 odešleme nejpozději následující pracovní den po vyznačení plomby 



 Vyrozumění o zahájení řízení 
 lze předat osobně. 

 DO VLASTNÍCH RUKOU (obálka s modrým pruhem) + NEVRACET, 
VHODIT DO SCHRÁNKY. Nerozlišovat zde návrhová a bez 
návrhová řízení.   

 Doručování v tomto pořadí: 1. datová schránka, 2. doručovací 
adresa 

 u řízení bez návrhu (např. exekutorské zástavní právo) – 
vyrozumět všechny účastníky: 

 vlastníka, tj. povinného 

 oprávněného 

   

 



 Vyrozumění o provedení vkladu 
 lze předat osobně. 

 DO VLASTNÍCH RUKOU (obálka s modrým pruhem) + NEVRACET, 
VHODIT DO SCHRÁNKY.  

 V případě písemných rozhodnutí však nevhazovat do schránky! 

 Doručování v tomto pořadí: 1. datová schránka, 2. doručovací 
adresa uvedená v ISEO, 3. trvalý pobyt (bydliště v cizině; sídlo) 

 zasíláme všem účastníkům 

 je-li účastník, jehož práva se omezují nebo zanikají, zastoupen 
na základě plné moci, zasíláme jak zmocněnci, tak samotnému 
účastníkovi. 
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