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Dne 12.6.2012
Vážený pane,
před nedávnem jsme dostali upozornění, že nabízíte v internetové aukci starý zvon s nápisem
„VŠECHROMY LP 1950“. Tento zvon byl v minulosti odcizen ze zvoničky na hřbitově ve
Všechromech, proto jsme se pokusili jeho prodeji prostřednictvím aukčního portálu zabránit a získat zvon
zpět nebo alespoň kontakt na vás, abychom mohli jednat o podmínkách jeho vydání. Internetový portál na
naše oznámení o prodeji předmětu pocházejícího z krádeže nijak nereagoval, a policie nám odmítla
získané kontaktní informace poskytnout.
Kontakt na vás jsme získali až v katastru nemovitostí podle čísla popisného domu, ve kterém se zvon
podle policejního spisu nacházel. Ovšem podle dostupných informací už mělo proběhnout předání zvonu
vítězi aukce.
Vzhledem k tomu, že zvon má pro naši obec historickou hodnotu, rádi bychom především z úcty
k našim předkům zajistili jeho navrácení do obce.
Je smutné, že jste se nepokusil nikoho z naší obce kontaktovat, přestože jste musel vědět, že zvon patří
do naší obce a musel tedy být získán nelegální cestou. Respektujeme však vaši oprávněnou držbu, neboť
vy jste zvon prokazatelně získal legální cestou, tedy v rámci dědického řízení. Zároveň ale upozorňujeme
na ustanovení § 134 Občanského zákoníku, který pro vydržení movité věci stanovuje lhůtu min. 10 let
oprávněné držby, která ve vašem případě nebyla naplněna, a tudíž bychom se mohli vydání zvonu
domáhat soudní cestou v rámci občanskoprávního sporu, což nám doporučila okresní státní zástupkyně ve
svém stanovisku k postupu policie. To však je cesta pro obě strany značně nepříjemná, zdlouhavá a
finančně nákladná.
Proto bychom vás rádi požádali, abyste zvážil možnost spolupráce při jednání o podmínkách vydání
zvonu zpět do obce Všechromy, kam patří.
Pokud byl (jak předpokládáme) zvon již předán vydražiteli, rádi bychom vás požádali o jeho
zkontaktování, vysvětlení celé situace (např. přeposláním tohoto dopisu) a požádání o zrušení kupní
smlouvy a vrácení zvonu.
Jsme připraveni nabídnout za navrácení zvonu i nálezné, naše finanční možnosti jsou však velmi
omezené, jelikož nemáme žádné oficiální příjmy a disponujeme pouze dobrovolnými příspěvky občanů.
Věříme, že naši žádost pochopíte a zachováte se čestně a uděláte maximum pro navrácení zvonu na jeho
domovské místo.
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