Ztráty a nálezy
Každý nález je uschován ode dne vyhlášení po dobu zákonem stanovené lhůty.
Jestliže se přes učiněná opatření nepodaří zjistit vlastníka nálezu a k nálezu se
v zákonem stanovené lhůtě 3 roků od jeho vyhlášení vlastník nepřihlásí, připadají
tyto nálezy uplynutím zákonem stanovené lhůty do vlastnictví Magistrátu města
Olomouce. Nalezené občanské průkazy, cestovní pasy a řidičské průkazy se
předávají příslušnému úřadu nebo orgánu, který je vydal.
___________________________________________________________________

Seznam nálezů k 20.7.2021
Evidenční číslo:
 257/2021 batoh s obsahem (vlajka, mobilní telefon, kšiltovka, peněženka bez
hotovosti, doklady na jméno P.R.)
 258/2021 mobilní telefon zn. Xiaomi,
 259/2021 klíče – 2 ks, kovový přívěsek,
 261/2021 Evropský průkaz zdravotního pojištění – VoZP na jméno M. J.,
 262/2021 peněženka s doklady na jméno F. P.,
 263/2021 klíče – 4 ks, stuha s nápisem, přívěsek s písmenem J,
 265/2021 doklady na jméno J. Z.,
 267/2021 Evropský průkaz zdravotního pojištění – ZPMV na jméno O. K.,
 268/2021 peněženka s doklady na jméno L. A.,
 269/2021 peněženka s doklady na jméno A. L.,
 270/2021 klíče – 17 ks, autoklíč, přívěsek – rybička, 2x otvírák,
 271/2021 klíče – 6 ks, čip, přívěsek – zrcátko, věž,
 272/2021 autoklíč, tkanička, kovová zelená destička, malý klíč,
 273/2021 autoklíč,
 275/2021 mobilní telefon zn. Alcatel,
 277/2021 klíče – 7 ks, stuha s nápisem, klíčenka, žeton do nákupního vozíku,
 278/2021 brýle sluneční,
 279/2021 doklady na jméno O. Z.,
 280/2021 hotovost,
 281/2021 dioptrické brýle,
 282/2021 peněženka s doklady na jméno V. M.,
 283/2021 klíče – 6 ks,
 284/2021 peněženka s doklady na jméno A. A., hotovost,
 285/2021 mobilní telefon zn. Samsung,
 286/2021 Gameplayer,
 287/2021 peněženka s hotovostí, zákaznické karty,
 289/2021 klíče – 1 ks, pásek s čipem, visačka s nápisem 2.1.,
 290/2021 hotovost,
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peněženka s doklady na jméno A. S.,
doklady na jméno V. H.,
deštník,
peněženka s doklady na jméno M. K., 1x klíč, hotovost,
klíče – 4 ks, visačka s nápisem č. 10 – Chemie,
dioptrické brýle, provázek na krk,
dioptrické brýle,
doklady na jméno V. K.,
klíče – 5 ks, kožešinová bambule,
brýle sluneční,
mobilní telefon zn. Xiaomi,
skateboard,
klíče – 2 ks, stuha,
peněženka s doklady na jméno K. Š., hotovost,
igelitová taška s dokumenty na jméno L. N.,
klíče – 6 ks, poutko, kovová visačka,
hasicí přístroj,
dálkový ovladač k vozidlu,
klíče – 4 ks, kovová spona,
taštička přes rameno s obsahem (rouška, klíče – 2 ks, čip, přívěsek,
obrázek – pro Klárku),
klíče – 16 ks,
doklady na jméno M. P.,
doklady na jméno A. N. a H. R.,
mobilní telefon zn. iPhone,
klíče – 8 ks, flash disk,
doklady na jméno P. S.,
dámská kabelka s doklady na jméno L. L.,
peněženka s doklady na jméno M. S.,
mobilní telefon zn. Aligátor,
mobilní telefon zn. Ulefone,
peněženka s doklady na jméno P. K.,
peněženka s doklady na jméno J. Š. a D. Š.,
hodinky,
cestovní pas na jméno I. A.,
sluchátka,
hotovost,
peněženka s hotovostí,
vycházková hůl,
klíče – 2 ks, karabina, štítek s nápisem ADM.9,
dioptrické brýle,
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fotoaparát,
průkaz DPMO, a.s. na jméno S. Š.,
klíče – 7 ks, 3x čip, klíčenka, přívěsek – pták kiwi,
kniha,
taška s doklady na jméno M. H.,
peněženka s doklady na jméno V. P.,
powerbanka,
peněženka s hotovostí,
peněženka s doklady na jméno I. I.,
hodinky,
klíče – 7 ks, karabina,
peněženka s doklady na jméno M. Ch. a hotovostí,
mobilní telefon zn. Ulefone,
klíče – 1 ks, kroužek,
krabička na sluchátka,
mobilní telefon zn. Honor,
mobilní telefon zn. Nokia,
klíče – 2 ks, karabina,
jízdní kolo,
mobilní telefon zn. Xiaomi.
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