OSUD TOMU CHTĚL, ABY SE V ČR ODEHRÁLY I ZAJÍMAVÉ PŘÍBĚHY.
NĚKTERÉ JSOU NAPÍNAVÉ, NĚKTERÉ NEUVĚŘITELNÉ A NĚKTERÉ
MAJÍ ŠŤASTNÝ KONEC. PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS TY NEJZAJÍMAVĚJŠÍ,
NEJDOJEMNĚJŠÍ A NEJNAPÍNAVĚJŠÍ KURIOZITY Z NAŠÍ ČINNOSTI,
KTERÉ JSOU VÝBĚREM Z LETNÍHO FACEBOOKOVÉHO SERIÁLU
ÚZSVM. JSOU POSBÍRANÉ ZA NĚKOLIK LET ZPÁTKY A JSOU URČENY
VÝHRADNĚ K POBAVENÍ.

O ÚZSVM
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je organizační
složkou státu, vznikl k 1. 7. 2002 a mezi jeho základní agendy patří
zastupování státu v majetkových právních jednáních, dislokační
agenda a hospodaření s vymezeným majetkem státu. ÚZSVM
zastupuje stát ve více než 9 tisíc majetkových právních jednáních,
v nichž v loňském roce státu uhájil přes 41 miliard Kč.
V roce 2016 získal ÚZSVM přestižní cenu OTEVŘENO za řadu
přijatých opratření ke zvýšení transparentnosti a omezení korupce.
ÚZSVM hospodaří s téměř 300 tisíci majetkovými položkami, polovinu
z toho tvoří nemovitosti. Celková hodnota majetku je několik desítek
miliard korun. Optimalizací přemísťování státních institucí ÚZSVM
dosáhl meziročního snížení státem placeného nájemného o 77 milionů
korun. Dalších přes 400 milionů korun tvoří meziroční úspory
na nákladech na provoz a údržbu administrativních budov.
Vedle běžné agendy se musí úřad postarat také o méně časté,
mnohdy až kuriózní případy. K těm paří například likvidace bezcenných
či hygienicky závadných předmětů z odúmrtí či z trestné činnosti.
Tímto způsobem ÚZSVM připadají například i předměty, jimiž
se trestné činy nebo přestupky páchají (palírny, pěstírny konopí,
zakrvavené nože či sekery), nebo zvířata, která jsou týrána
a odebírána nezodpovědným majitelům.

KOZLÍ VÝPRAVA
ZA DOBRODRUŽSTVÍM
„Byl jeden pán, ten kozla měl, velice si s ním rozuměl,“ zpívá
se ve známé písni. To ale neplatilo pro kozla z Ústí nad Labem,
kterému se zřejmě znelíbilo v jeho chlívku, a tak vyrazil do světa
na zkušenou. Kozlík s toulavými kopýtky doputoval až na sídliště
Severní Terasa, kde ho odchytla přivolaná hlídka Městské policie.
Sice se chvilku vzpínal, ale vidina pravidelné stravy převážila
nad nejistou existencí plnou pronásledování, tak se v poklidu
strážníky nechal odvést. Vlastníka se i přes snahu radnice
nepodařilo najít, zvíře tedy po roce marného hledání původního
majitele připadlo ÚZSVM, který našel kozlíkovi nový domov
na nedaleké farmě.

Kurde takový
příběh plný napětí a zvratů!
Autor má za mňa palec hore :)

facebook

Jan K.

2.

VYKOUPENÍ Z VĚZNICE SVĚTLÁ
NAD SÁZAVOU

Světlá nad Sázavou
redemption. Palec hore :)

facebook

David S. R.

3.

Mladé ženě se nechtělo trávit svá produktivní léta za zdmi věznice,
a proto se, jak se lidově říká, rozhodla vzít roha. Z vězeňského
oblečení (ústavního kabátku, ručníku, šátku a ústavních kalhot)
a kovového věšáku vytvořila silné úvazy, kterými vypáčila okenní
mříže a otvorem mezi nimi prolezla na parapet před svou celou.
Chtěla prchnout nepozorovaně, a z toho důvodu v cele kryla
výhled k oknu sušákem a oblečením. Opomněla ale to, že může
být spatřena i z dalších směrů a když se vydala přes střechu
přilehlé budovy k vycházkovému dvoru, zpozorovala ji dozorkyně
a její kolega vězenkyni zadržel. Ač jí útěk nevyšel, měla žena
„dobře připraven“ jeho plán. Dokladem může být i to, že si vyrobila
masku přes obličej, aby utekla nepoznána. Maska jí byla v soudním
líčení zabavena a připadla ÚZSVM. Pracovníci úřadu zajistili
její ekologickou likvidaci. Žena je zřejmě velké kvítko. Útěk z vězení
totiž nebyl první vroubek, který si udělala u dozorců. Tři dny před
tímto incidentem jednomu z nich plivla do obličeje a sevřenou
pěstí pravé ruky jej udeřila do levé tváře. Doufejme, že pobyt
ve vězení hříšnici napraví.

TRADIČNÍ PŘEDMĚT POUŽITÝ
JAKO NETRADIČNÍ ZBRAŇ
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jičíně převzal
od Policie ČR dřevěnou paličku na maso.
S touto paličkou se dostavila obviněná těhotná žena do firmy
otce svého přítele, který zde byl zaměstnán. Se svým partnerem
a otcem očekávaného potomka začali řešit své neshody. Postupně
se dostali do slovní rozepře. Žena, která si původně vzala paličku
na svou obranu, se rozzlobila a onou „zbraní“ udeřila do displeje
notebooku, který stál na stole.
Dnes spolu dvojice tvoří opět harmonický pár. Obviněná tak vyjádřila
ochotu škodu způsobenou firmě nahradit. Příčinou oné reakce
byly „Splašené hormony" (citováno z Rozhodnutí), a ty jí tak budou
stát 800 Kč. Tolik si vyžádala oprava poškozeného notebooku.
Dalších 1 000 Kč obnáší udělená pokuta. Slavná palička na maso
následně podlehla propadnutí věci. V takových případech se dle
zákona o přestupcích stává vlastníkem propadlé věci stát a ten
je zastoupený právě ÚZSVM. ÚZSVM provedlo fyzickou likvidaci
paličky.

4.

ŠLAPALA LIDEM PO ŠTĚSTÍ,
TAK SI NA NI POLICISTÉ DOŠLÁPLI
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byla předána
dvě kulatá šněrovadla se sedmi magnety, která připadla státu
v přestupkovém řízení. Obviněná přes opakované výzvy strážníka
Městské policie v Jilemnici vybírala drobné mince z kašny pomocí
magnetů navlečených na dvou šněrovadlech svázaných k sobě.
Lidé odnepaměti házejí do kašen drobné mince pro štěstí a věří,
že se jim splní jejich přání. Zjistí-li tyto romantické duše, že mince
jiná osoba z kašny vybírá, právem se cítí pobouřeny tímto hrubým
jednáním a jsou přesvědčeny, že mince přestanou mít svoji
magickou moc. Obviněná významně překročila rámec vhodného
chování a narušila tak pokojné občanské soužití. Bezcenné
předměty byly fyzicky zlikvidovány.

Pro
zajímavost, jak se
majitel kašny staví
k situaci, kdy tato je zcela
zaplněna mincemi?

facebook

David D.

5.

Asi
v pohodě,
du :)
ušetří za vo
Pavel K.

KAŽDÁ KORUNA
DOBRÁ
Naše olomoucké pracoviště obohatilo státní rozpočet o tři
koruny. Získalo totiž pivní láhev a krabici vína, které propadly
v přestupkovém řízení. Jedinec zřejmě neznalý vyhlášek Olomouce
popíjel alkohol na veřejném prostranství, což v tomto srdci Hané
není dovoleno. Nádoby byly nešťastníkovi zabaveny, jejich obsah
zlikvidován a láhev odnesena do výkupu. Utržené tři koruny
za vrácenou láhev pak olomoučtí pracovníci odvedli do státního
rozpočtu.
Halire delaj talire:-)
Směnárna Turnov

YOLOmouc
facebook

Klara K.

6.

HALÓ, HALÓ,
TADY ALOIS
Pokud vás čeká rok náročný na studium, například se chystáte
na maturitní ročník, či před vámi stojí strašák diplomové práce,
můžete prosit za přímluvu nebesa, přesněji svatého Aloise,
který je patronem mládeže a studentů. A pokud chcete mít větší
jistotu, že prosba doputuje k tomuto světci, můžete navštívit
českokrumlovskou farnost, kde mají relikviář s Aloisovými ostatky.
Můžete tak s ním být doslova ve spojení. Svatý Alois pocházel
z bohatého italského knížecího rodu, který proslul svou vášní
k násilí a jiným výstřednostem. Alois si však vybral jinou cestu
a zasvětil svůj život Bohu a obětavé práci pro druhé. To se také
stalo jeho zhoubou, protože při ošetřování nemocných se nakazil
morem a zemřel. Část z jeho ostatků se dostala do střední
Evropy do vlastnictví českokrumlovského farníka, který zemřel
bez zákonných či závětních dědiců. Jeho majetek tak připadl
státu, zastoupenému ÚZSVM, jako odúmrť. My jsme ho pak
zdarma převedli na Národní památkový ústav, který relikviář
trvale zapůjčil Českokrumlovské farnosti.

7.

ZA URÁŽKU ŽENY
KLACKEM PŘES HLAVU

Tohle me tak dycky
zlepsi den...parada...
next one please.
Ondřej H.

facebook

V přestupkovém řízení státu propadla kuriózní zbraň – klacek
o průměru dva centimetry a délce 77 centimetrů. Muž z Chomutovska
jím v zahrádkářské kolonii napadl kolegu pěstitele. Manželka
obviněného si po příjezdu šla zkontrolovat květiny, které v minulosti
trpěly návštěvami sousedových slepic. Soused se při této kontrole
o ženě nevybíravě zmínil. Řekl, že nepobrala příliš inteligence
a že za to nemohou jeho slepice, ale nějací psi a kočky.
Také by si měla dávat pozor, jinak, že narazí. To zaslechl ženin
manžel a vzkypěla v něm krev. V ruce souseda zahlédl jakýsi
klacek, tak se jedním také ozbrojil a šel hájit manželčinu čest.
Po prudké výměně názorů a gradování urážení ženy manžel
pozvedl v zápalu vášně ruku s klackem a ten dopadl na hlavu
souseda. Úder byl tak silný, že si soused musel přivolat rychlou
záchrannou službu a v nemocnici strávil čtyři dny. Obviněný
pak prohlásil, že ho velmi mrzí, jak se situace vyvinula, nikomu
nechtěl ublížit. Od přestupkového řízení odešel s pokutou jeden
tisíc korun. Klacek propadl státu zastoupenému ÚZSVM.
Chomutovští pracovníci již nalomenou větev dolomili a následně
ji ekologicky zlikvidovali.

Nejlepší čtení
na prázdniny?
Tahle facebookova stránka.
Adam F.

8.

S PADĚLANÝMI PENĚZI
DO BORDELU NELEZ

To nevymyslíš...
:D :D :D :D :-D :-D :-D

facebook

Zbynek K.

....
I want more.
Petr Z. V.
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Patrně touha po citlivém lidském doteku přivedla na scestí muže
z Novojičínska, který ve snaze se obohatit a prožít něco krásného
spáchal zločin padělání a pozměnění peněz. Zločinec si zakoupil
novou inkoustovou tiskárnu, na které postupně vytiskl několik
kopií bankovek v hodnotách 200, 1 000 a 2 000 korun. Vybaven
těmito padělky vyrazil na nákupy a za zábavou. Nejprve v sex
shopu zakoupil gumové stahovací kroužky na pánský pohlavní
orgán a v trafice krabičku cigaret. Když mu oba tyto nákupy
prošly, zamířil do privátního vykřičeného domu, kde požadoval
intimní služby. I zde mu bylo vyhověno. Výkon pracovnice
se mu zřejmě velmi zalíbil, neboť se s padělanými penězi zhruba
za měsíc do salonu vrátil s požadavkem o přídavek. Tentokrát
však majitelka erotického podniku, zřejmě již poučena, rozpoznala
padělané peníze a muž byl zadržen policejním orgánem. Pachatel
byl podmíněně odsouzen na tři a půl roku, padělky byly předány
České národní bance a tři gumové stahovací kroužky propadly
státu zastoupenému ÚZSVM. Naši pracovníci nelenili a kroužky
vlastními silami ekologicky zlikvidovali. Skončily rozstříhané
v tříděném odpadu.

BOJ O ŽIVOT
BAMBIHO
Naši kolegové z Hodonína se mohou pochlubit tím, že při výkonu
své práce pomohli zachránit život. Jejich výjezd za prověřením
a zdokumentováním nemovitosti v terénu se totiž změnil v boj
o osvobození mláděte srnce. Při příjezdu na pozemek v Hýslech
upoutaly pozornost zaměstnanců ÚZSVM zvláštní zvuky. Jdouce
po zvuku jakéhosi pištění objevili uvězněné mládě v opuštěné
vodovodní šachtě. Pracovníci neváhali a ihned se obrátili na starostu
obce, který požádal o pomoc místní rodinu – chovatele spárkaté
zvěře. Po krátké chvíli se všem zúčastněným podařilo „Bambiho“
zachránit.
Mládě našlo nový domov u chovatelů - svých zachránců. Jak nám
sami sdělili, v minulosti již chovali 15 let srnečka, a protože jim
před nedávnem uhynul, přivítali ochotně toto mládě jako nového
člena rodiny. Díky rychlému zásahu pracovníků ÚZSVM vše dobře
dopadlo, a tak přejeme zachráněnému mláděti rychlé zotavení
a pěkný srnčí život.

10.

NA PTÁKY
NEBYLI KRÁTKÝ
Kdyby Popelka neměla za kamarádku chytrou sovu Rozárku,
která ji v pravou chvíli poslala na zámek, těžko by se pak osudem
zkoušená dívka vdala za prince s tváří Pavla Trávníčka. O spoustu
takových Rozárek ochudili naše lesy dva pytláci ze Slánska.
Při domovní prohlídce u nich policisté našli desítky vycpaných
opeřenců. Některé vypreparované ptáky prodali, jiné si nechali
pro vlastní potěchu. Lovci upytlačili spoustu vzácných druhů,
které jsou v naší přírodě chráněné, jednalo se například o krahujce,
jestřáby, výry, sovy ale i vydry. Jejich chování je ještě o to hrůznější,
že se jednalo o dva dlouholeté myslivce, kteří ptáky kosili legálně
drženými zbraněmi. Za své plundrování si vyslechli podmínečné
tresty a zákaz myslivecké činnosti. Vycpaniny propadly státu
zastoupenému ÚZSVM. Ten všech 167 vycpaných živočichů
zdarma předal Národnímu muzeu, které je využilo k doplnění
svých sbírek.

11.

SPARTA, SPARTA,
BEZ DĚLOBUCHŮ PARTA
Každý občan jistě ví, které týmy mají největší chuligány fotbalové
ligy. Tyto týmy nemají jen základnu ve svých rodných městech,
ale jejich fanoušci jsou po celé republice. Co ovšem občané
nevědí, jakou roli má ÚZSVM ve spojitosti s fotbalem. O tom
se už dozvěděl moravský fanoušek AC Sparty Praha při utkání
s 1. FC Slovácko v Uherském Hradišti. Ten si chtěl zpříjemnit
fandění zábavnou pyrotechnikou, která je na všech stadionech
zakázána. Při vstupu na stadion se snažil projít přes pracovníky
bezpečnostní agentury a vnést na stadion v botě čtyři dělobuchy.
Bezpečnostní agentura však dotyčného odhalila a následně
byl předán i s pyrotechnikou Policii ČR. Pyrotechniku sice nepoužil,
ale porušil ustanovení návštěvního řádu Městského fotbalového
stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti, kde je vnášení
pyrotechniky do areálu stadionu zakázáno. Tento zákaz platí
na všech stadionech fotbalové ligy. Dělobuchy mu byly zabaveny
a připadly ÚZSVM, který zajistil jejich ekologickou likvidaci.

12.

LOVKYNĚ
AUTOGRAMŮ
Nechat si podepsat části těla od populárních zpěváků není dnes
tak neobvyklé. Za starých časů však fanynky sbíraly podpisy
zdrženlivě do památníčků. Stejně jako paní z Kojetína, po které státu
připadly čtyři památníky s podpisy například Františka Filipovského,
Theodora Pištěka nebo Adiny Mandlové.
I když kdo ví, jak moc byla paní zdrženlivá, v pozůstalosti se totiž
našel také řetízek s přívěskem s kapkou krve. Třeba ona kapka
patřila někomu z podepsaných, to už je ale zahaleno tajemstvím.
Pravdou však zůstává, že památníky s podpisy umělců předal
ÚZSVM Městskému kulturnímu středisku Kojetín, kde slouží
výstavním účelům.

13.

JAK ŽELVA
KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLA
Vzácní živočichové to nemívají v životě jednoduché, zvláště
pak chráněné želvy. Z některých se v kanálu stanou antropomorfní
mutanti, zbylé želvičky si však mohou o výcviku u mistra Třísky
nechat jen zdát. Podobně jako stovka želv zelenavých,
které hanebný chovatel prodával bez potřebného povolení.
Podvodník a jeho dva příbuzní však byli nakonec sami napáleni.
Policisté si na ně připravili důmyslnou past, nastrčili „volavku“
z řad spolupracovníků a muže tak chytli přímo při činu.
Již prodané želvičky zůstaly u svých majitelů, ale želva,
která byla svědkem onoho policejního manévru, připadla státu.
Byla umístěna do Zoologické zahrady v Plzni, kde si dnes
spokojeně hoví v prostorném výběhu pavilonu Mediterran.
Zato podvodníci dopadli o něco hůř. Pokuta ve výši 9 tisíc korun
a podmíněný trest odnětí svobody v délce 7, 15 a 17 měsíců
jim mohou připomínat, že se želví podvody příliš nevyplácí.

14.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2

www.uzsvm.cz

