Pravidla pro nakládání s nálezy
(přijímání, evidence a další nakládání s nálezy)

MĚSTO VODŇANY
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Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Tato pravidla upravují postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s nálezy a věcmi skrytými
(dále jen nálezy), které byly nalezeny na území města Vodňany (dále jen „město“) a jejichž nález
byl městu oznámen.

2.

Při přijímání, evidenci a dalším nakládání s nálezy se postupuje podle ustanovení § 1051 - 1065
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský
zákoník) a v souvislosti s ustanovením § 1045 až 1050 občanského zákoníku.

3.

Tato pravidla se vztahují též na nalezená zvířata zjevně určená k zájmovému chovu a zvířata, u
nichž je zjevné, že měla vlastníka (dále jen zvířata).

4.

Tato pravidla se nevztahují na opuštěné věci, věci nepatrné hodnoty, odpady, nebezpečné
a zdraví škodlivé věci (např. chemikálie, jedy, výbušniny, zbraně a střelivo) a vraky aut dle zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 2
Oznámení a převzetí nálezu

1. Město přijímá oznámení o nálezu a přebírá věci nalezené na jeho území do úschovy. Od
provozovatelů veřejných budov nebo veřejných dopravních prostředků přijímá oznámení a
nalezené věci pouze tehdy, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.
2. Pro území města a jeho místních částí je určeným místem pro odevzdávání nalezených věcí
Městský úřad Vodňany, na adrese nám. Svobody 18, Vodňany (dále jen MěÚ). Evidenci vede a od
nálezců přebírá věci s výjimkou zvířat pověřený zaměstnanec MěÚ, odboru správního a vnitřních
věcí - matrika (dále jen „pověřený zaměstnanec“).
3. Nemůže-li nálezce nalezenou věc oznámit a věc předat MěÚ v pracovní době nebo bylo-li by to pro
něj spojeno s neúměrnými náklady, může nález oznámit a nalezenou věc předat Městské policii
Vodňany na adrese Tylova 842, Vodňany (dále jen „MP“) nebo strážníkům, v pracovní době MP.
4. Opuštěná a nalezená zvířata převezme a potřebnou péči o ně zajistí MP.
5. Město nepřevezme následující věci:
a) podléhající rychlé zkáze, např. potraviny, krmiva, nápoje,
b) zapáchající, vlhké, plesnivé, znatelně poškozené či silně znečištěné (např. oděvy, obuv,
prádlo), nepoškozený textil (např. deky, pokrývky, prostěradla, drobné prádlo aj.),
c) nefunkční technické předměty s poškozeným či zcela chybějícím vnitřním mechanismem,
tudíž zjevně nepoužitelné,
6. Město dále nepřevezme od nálezce věc, ze které lze dostatečným způsobem identifikovat
vlastníka věci (takovou věc je nálezce povinen předat vlastníkovi).
7. O převzetí nálezu, s výjimkou zvířat, vyhotoví pověřený zaměstnanec MěÚ „Záznam o nálezu“
(příloha č. 1). Do záznamu se uvede zejména:
a) pořadové číslo nálezu,
b) jméno a příjmení nálezce, u právnických osob jejich název,
c) datum narození nálezce, u právnických osob jejich IČ,
d) adresu trvalého pobytu nálezce, u právnických osob jejich sídlo,
e) označení a stručný popis věci,
f) den, místo a okolnosti nálezu,
g) den ohlášení nálezu městu,
h) zda nálezce souhlasí s uschováním věci u něj,
i) prohlášení nálezce, zda hodlá po uplynutí zákonných lhůt nabýt právo věc nebo výtěžek z
jejího prodeje užívat a nabýt k věci vlastnické právo, nebo zda se těchto práv vzdává a to i v
případě, že bude věc uschována u města,
j) případné prohlášení nálezce, že se vzdává nároku na nálezné.
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8. Odmítne-li nálezce při oznámení nálezu nebo při jeho předání prokázat svou totožnost anebo
nespolupracuje-li vědomě s pověřeným zaměstnancem nebo strážníkem MP, má se za to, že se
svým jednáním vědomě vzdal práv nálezce. Do „Záznamu o nálezu“ se místo totožnosti nálezce
uvede: „Nálezce neprokázal svou totožnost.“
9. Dojde-li k nálezu při pracovní činnosti zaměstnanců města a strážníků MP, do „Záznamu o nálezu“
se namísto nálezce uvede město.
10. Kopie nebo stejnopis „Záznamu o nálezu“ se vydá nálezci, který prokázal svou totožnost.
11. Pokud nelze vyloučit, že nalezená věc pochází z trestné činnosti, ověří pověřený zaměstnanec
dotazem u Policie ČR, zda nalezená věc není v evidenci věcí hledaných policií.
12. Při převzetí oznámení a nálezu podle odstavce 3 vypracuje „Záznam o nálezu“ strážník MP a jeho
kopii nebo stejnopis předá nálezci. Originál záznamu spolu s nalezenou věcí předá MP následně
pověřenému zaměstnanci, který dále postupuje podle těchto Pravidel.
13. Při nálezu zvířat postupuje strážník MP obdobně, jako pověřený zaměstnanec.
14. Město vede evidenci nálezů písemně. Evidence věcí obsahuje evidenční číslo věci, datum nálezu,
místo nálezu, popis věci, úložní dobu. Každá uložená věc, s výjimkou opuštěných a nalezených
zvířat, je označena štítkem s evidenčním číslem. Evidenční čísla jsou přidělována podle vzestupné
číselné řady, počínající číslem jedna v každém kalendářním roce. Evidenční čísla nálezů přijatých
strážníky MP do záznamu zapíše pověřený zaměstnanec při jejich převzetí.
15. Dokumenty vyhotovené ve věci jednoho nálezu se ukládají společně.
Článek 3
Vyhlášení nálezu
1. Město nález neprodleně zveřejní na úřední desce po dobu 1 měsíce, případně i jiným vhodným
způsobem (hlášení v místním rozhlase, Zpravodaji aj.). Vzor „Oznámení o nalezené věci“ je
uveden v příloze č. 2.
2. Od prvního dne následujícího po vyhlášení nálezu vyvěšením na úřední desce počíná plynout
lhůta pro oprávnění věc užívat jako oprávněný držitel a lhůta pro nabytí vlastnického práva k věci
podle občanského zákoníku.
3. Pokud nalezená věc obsahuje kontakt na vlastníka, nebo zjistí-li město vlastníka z jiného
nezaměnitelného označení věci, vyzve jej pověřený zaměstnanec k jejímu vyzvednutí. Do
„Záznamu o nálezu“ bude zapsáno jméno a příjmení vlastníka věci. Výzvu k vyzvednutí věci lze
učinit osobně, telefonicky nebo písemně, prostřednictvím držitele poštovní licence.
4. Doklady nebo dokumenty vydané orgány veřejné moci se předávají k provedení opatření podle
zvláštního zákona orgánu, který je vydal. Doklady totožnosti vystavené orgány cizího státu předá
město místně příslušnému oddělení cizinecké policie nebo je zašle zastupitelskému úřadu
příslušného státu.
5. Pokud je to vhodné a účelné, může město provést šetření za účelem zjištění vlastníka věci.
Zjišťování se neprovádí, pokud je s věcí nakládáno podle zvláštního zákona.
Článek 4
Uschování nálezu
1. O způsobu úschovy nálezu rozhodne pověřený zaměstnanec a ve věci nalezených zvířat strážník
MP. Věc může být dána do úschovy nálezci nebo jiné osobě, pokud s tím souhlasí a pokud je to
vhodné, jinak věc uschová město.
2. Nalezené movité věci v úschově města budou uloženy ve skladu budovy MěÚ. Pověřený
zaměstnanec je povinen zajistit uložení věci po zákonem stanovenou dobu takovým způsobem,
aby nedošlo k její ztrátě, odcizení, zničení či poškození.
3. Nalezená zvířata budou umístěna v kotci pro dočasný pobyt, případně v útulku pro opuštěná
zvířata nebo jiným způsobem, rozhodne-li tak strážník MP. Vrchní strážník MP je oprávněn
jménem města svěřit zvíře do dočasné péče nálezci nebo jiné fyzické nebo právnické osobě.
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4. Nalezené finanční prostředky budou ode dne nálezu uloženy na depozitním účtu města.
5. Věc, která se nedá uschovat bez patrné škody nebo kterou lze uschovat jen s nepoměrnými
náklady, se prodá ve veřejné dražbě. S neprodejnou věcí se naloží libovolně, pokud nejsou
pochybnosti o její výjimečnosti a hodnotě.
Článek 5
Vydání nálezu
1. Přihlásí-li se o nalezenou věc, která je v úschově města, její vlastník nebo ten kdo prokáže, že věc
ztratil, sepíše pověřený zaměstnanec a v případě nalezeného zvířete strážník MP „Záznam o
vydání a převzetí nálezu“ (příloha č. 3). V záznamu se uvede zejména:
a) totožnost osoby, která o vydání nálezu žádá,
b) doba, čas a místo, kde byly věc nebo zvíře ztraceny (podle prohlášení osoby),
1
c) popis hledané věci nebo zvířete anebo jiný způsob prokázání vlastnického práva k věci nebo
zvířeti nebo skutečnosti, že osoba nalezenou věc nebo zvíře ztratila (podle prohlášení osoby),
d) výše nákladů, které městu prokazatelně vznikly v souvislosti s úschovou věci a datum úhrady,
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e) výše nálezného , pokud na něj má nálezce právo a pokud se ho nezřekl a datum jeho úhrady.
2. Před vydáním nalezené věci, včetně plodů a užitků nebo výtěžku z jejího prodeje, je pověřený
zaměstnanec povinen odečíst náklady města spojené s její úschovou nebo prodejem a nálezné,
pokud se ho nálezce nezřekl. Jsou-li náklady zjevně nepatrné, pak se nevyčíslí a nevyberou.
3. Náklady spojené s úschovou nebo prodejem nalezené věci se rozumí součet vyčíslitelných
nákladů na poštovné, úschovu, údržbu a péči o nalezenou věc, administrativní práce, zajištění
prodeje věci, pokud byla prodána a další náklady, pokud v souvislosti s úschovou věci městu
vzniknou.
4. Ocenění nalezené věci za účelem výpočtu nálezného se provede podle prohlášení osoby, která o
vydání nálezu požádala a v případě pochybností podle ceny, za kterou se v místě a čase věc
prodává. Nesouhlasí-li vlastník nebo ten, kdo věc ztratil s určením výše ceny pověřeným
zaměstnancem, určí cenu nalezené věci osoba znalá cen takových věcí na místním trhu (náklady
na zjištění ceny se připočítají k nákladům města, které je osoba povinna uhradit). Má-li nalezená
věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, určí pověřený zaměstnanec výši
nálezného podle slušného uvážení, na základě informací poskytnutých tím, kdo se o nalezenou
věc přihlásil. V případě pochybností, rozhodne o výši nálezného nadřízený zaměstnanec.
5. „Záznam o vydání a převzetí nálezu“ přebírající osoba podepíše. Odmítne-li tato osoba záznam
podepsat, zapíše se, že odmítla podepsat. Pověřený zaměstnanec zároveň osobu, která žádá o
vydání věci (která prohlašuje, že je jejím vlastníkem nebo tím, kdo ji ztratil), poučí o možném
spáchání přestupku úmyslného uvedení nepravdivého údaje v čestném prohlášení nebo trestného
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činu podvodu v případě, že se ukážou být tyto jím uvedené skutečnosti nepravdivými. Kopie nebo
stejnopis „Záznamu o vydání a převzetí nálezu“ se vydá osobě, které byl nález předán, pokud jej
tato neodmítne převzít.
6. Po vydání nálezu, od kterého bylo odečteno nálezné, zajistí pověřený zaměstnanec vydání
nálezného nálezci, který jej neodmítl. Vydání nálezného musí být doložitelné podepsaným
pokladním dokladem, výpisem z účtu nebo jiným hodnověrným způsobem.
7. Neprokáže-li osoba, která se přihlásila o nalezenou věc, dostatečně vlastnické právo k věci nebo
že ji ztratila a jsou-li pochybnosti o jejím tvrzení, nalezená věc se jí nevydá. Stejně se postupuje i
v případě, že tato osoba odmítne prokázat svou totožnost nebo odmítne uhradit náklady spojené
s úschovou nebo prodejem nalezené věci anebo nálezné. V takovém případě se v „Záznamu o
vydání nálezu“ jeho nevydání zdůvodní.
8. Při vydání nalezeného zvířete postupuje strážník MP obdobně jako pověřený zaměstnanec.

§ 1041zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
§ 1055 až § 1057 a § 1060 a § 1061zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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§ 21 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů
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Článek 6
Připadnutí nalezených věcí do majetku města
a jejich prodej nebo jiný převod vlastnického práva
1. Po nabytí vlastnického práva k nalezené věci městem, zajistí pověřený zaměstnanec vydání
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nálezného z majetku města nálezci, který jej neodmítl. Vydání nálezného musí být doložitelné
podepsaným pokladním dokladem, výpisem z účtu nebo jiným hodnověrným způsobem. Pokud
nálezce uvedl své číslo účtu, provede se úhrada převodem nálezného na jeho účet.
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2. Jedenkrát za rok, předloží pověřený zaměstnanec odboru správy majetku a investic ve spolupráci
s tajemníkem úřadu radě města návrh, jak bude naloženo s nalezenými věcmi, ke kterým město
nabylo vlastnické právo (vyjma zvířat). V případě věcí vhodných k prodeji (např. kola, mobilní
telefony apod.) navrhne radě města prodej. Ostatní drobné věci (klíče, peněženky, rukavice, brýle
apod.) budou navrženy k likvidaci. V případě finanční hotovosti bude hotovost převedena z
depozitního účtu na běžný účet města.
3. Věci schválené radou města k prodeji se prodají v dražbě. Dražba se obvykle koná v prostorách
zasedací místnosti MěÚ. Kancelář tajemníka oznámí dražbu na úřední desce a na webových
stránkách města, případně ve Zpravodaji. Dražbu provádí osoba pověřená radou města, která o
dražbě sepíše protokol.
4. Nejnižší podání při dražbě nalezených věcí činí cena schválená radou města v souvislosti s cenou,
za kterou se v místě a čase nalezená věc prodává nebo podle posudku osoby znalé cen takových
věcí na místním trhu. Výše ceny vydražené věci není omezena ustanoveními cenových předpisů.
Věc nabývá do vlastnictví občan, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel předloží doklad totožnosti
a nejvyšší podání ihned zaplatí; pokud tak neučiní, draží se věc znovu, bez jeho účasti. Výtěžek
dražby je příjmem města.
5. Neprodejné a neprodané věci předá pověřený pracovník do sběrného dvora firmy Rumpold 01
Vodňany s.r.o., Stožická 1333, 389 01 Vodňany k likvidaci.
6. Nalezené zvíře, o které se nepřihlásil vlastník ani ten, kdo je ztratil a které, v souvislosti
s příslušným ustanovením občanského zákoníku, připadlo do vlastnictví města, lze darovat
případnému zájemci, pokud tomu nebrání jiné důležité důvody.
7. Vrchní strážník MP je oprávněn rozhodnout a jménem města darovat případnému zájemci
nalezené zvíře podle předcházejícího odstavce. Je-li takové zvíře svěřeno osobě, která provozuje
útulek pro zvířata, má stejné oprávnění (zmocnění) i tato osoba.
8. Svěří-li obec nalezené zvíře zjevně určené k zájmovému chovu neodvolatelně osobě, která
provozuje útulek pro zvířata a tato osoba zvíře za těchto okolností a právních následků plynoucích
z občanského zákoníku přijme, přechází práva vlastníka na tuto osobu, pokud se o zvíře nikdo
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nepřihlásí v zákonem stanovené lhůtě.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
1. Pravidla schválila RM Vodňany na zasedání dne 21.12.2015 č. usnesení 996 a nabývají účinnosti
dnem schválení.
2. Tato pravidla ruší Pravidla pro nakládání s nálezy (přijímání, evidence a další nakládání s nálezy)
schválené usnesením Rady města Vodňany č.813 ze dne 19.10.2015.

Václav Heřman
starosta

§ 1057 odst. 3 a § 1060 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
§ 1060 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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§ 1059 v souvislosti s ustanovením § 1012 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
5
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Milan Kodádek
místostarosta

Příloha č. 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY – odbor správní a vnitřních věcí
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

ZÁZNAM O NÁLEZU
č. ............. / 20 ......

Jméno a příjmení
nálezce / název

Narozen(a) / IČ

Pobyt / sídlo
Nalezená věc
(popis věci):

Místo nálezu
Okolnosti nálezu
Datum nálezu

Datum ohlášení nálezu

Číslo účtu nálezce (pokud se nevzdá práva na nálezné):
Prohlášení nálezce v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku:
Souhlasíte s nabytím vlastnického práva k nalezené věci a jejím užívání
(po uplynutí zákonné lhůty)?
Souhlasíte s úschovou nalezené věci u sebe a budete o ni řádně pečovat?
Požadujete nálezné po vlastníkovi nalezené věci nebo po osobě, která ji ztratila?
Požadujete nálezné po městu Vodňany, pokud vlastnictví k věci přejde na město?
Souhlasíte s poskytnutím Vašich kontaktních údajů vlastníkovi?

Ano x Ne *
Ano
Ano
Ano
Ano

x
x
x
x

Ne *
Ne *
Ne *
Ne *

Poučení:
Podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a
nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena,
zpravidla do tří dnů. Nálezci náleží nálezné, které činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro
toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení. Obec rozhodne, jak bude
nalezená věc uschována. Souhlasí-li s tím nálezce či jiná osoba a je-li to vhodné, může obec rozhodnout, že věc bude
uschována u této osoby.
Pokud nalezenou věc svěří město Vodňany do úschovy nálezci a nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od
vyhlášení nálezu, může nálezce nakládat s věcí jako poctivý držitel. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po
uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po
zaplacení nákladů a nálezného. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, kterému byla věc svěřena,
vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.
Prohlásí-li nálezce, že nalezenou věc nabýt nechce, přechází jeho právo věc nebo výtěžek za ni stržený užívat a
nabýt na město Vodňany. Nabytím vlastnického práva vzniká městu povinnost zaplatit nálezci nálezné.
Nálezci, který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti, nenáleží úhrada a nálezné, ani
nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické právo podle ustanovení o nálezu.

Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl(a)
do tohoto záznamu jsou pravdivé.

.............................................................................
nálezce

.............................................................................
za město Vodňany

Záznamy pověřeného zaměstnance:
Nalezená věc bude uložena:
u města Vodňany x u nálezce, který o ni bude řádně pečovat *
Jiný záznam – nestačí-li místo, uvést na druhou stranu (např. zjištěný vlastník aj.):
Datum vyhlášení

* Nehodící se škrtněte (při vyplňování na PC vymažte nebo přepište).
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Příloha č. 2
MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY – odbor správní a vnitřních věcí
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

OZNÁMENÍ O NALEZENÉ VĚCI
č. ............. / 20 ......
Město Vodňany, IČ 00251984, se sídlem nám. Svobody 18, 389 01
Vodňany, vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne
vyhlášení nálezu přihlásil na MěÚ Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01
Vodňany, odbor správní a vnitřních věcí – matrika
Číslo
nálezu

Nález

Odevzdáno

Platnost
(do)

Na ztrátu věci a její nalezení se vztahují ustanovení § 1051 až 1065
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

jméno a příjmení
odpovědná osoba

Vyvěšeno:
Sňato:
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Příloha č. 3
MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY – odbor správní a vnitřních věcí
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

ZÁZNAM O VYDÁNÍ A PŘEVZETÍ NÁLEZU
č. ............. / 20 ......

Jméno a příjmení osoby, která o
vydání nalezené věci požádala

Číslo OP
nebo jiného průkazu

Narozen(a) / IČ
Pobyt / sídlo
Vztah k nalezené věci
(dle vlastního prohlášení)

vlastník *
osoba, která věc ztratila *

Datum požádání
o vydání věci

Nalezená věc

(vlastní popis ztracené věci)

Datum a místo ztráty
(dle vlastního prohlášení)

Poučení:
Podle příslušných ustanovení občanského zákoníku jsou vlastník nalezené věci nebo osoba, která ji ztratila, povinni
nálezci uhradit nálezné, které činí desetinu ceny nálezu. Má-li ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro
vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení. Město Vodňany předá nalezenou věc vlastníkovi, nebo
osobě, která ji ztratila, po odečtení nákladů a nálezného. Vlastník nalezené věci nebo osoba, která ji ztratila, jsou povinni
rovněž uhradit oprávněné osobě náklady spojené s úschovou a případným prodejem věci. Nejsou-li tyto položky
uhrazeny, nelze nalezenou věc vydat.
V případě, že osoba, která žádá o vydání nálezu, uvede nepravdu nebo nepravdivé skutečnosti, může se dopustit
přestupku podle § 21 odst. 1) písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo
trestného činu podvodu podle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Záznamy úřadu o vydání nalezené věci:
Náklady města spojené
.................. Kč
s úschovou a prodejem věci **
Nálezce se zřekl
Ano x Ne * Nálezné
(10% ceny nálezu)
nálezného
Nalezená věc byla předána po uhrazení nákladů
a nálezného výše uvedenému žadateli dne:

Náklady uhrazeny dne:
Nálezné

................... Kč uhrazeno dne:

Jiný záznam:
Záznamy úřadu v případě, že žadatel nesplnil zákonné podmínky pro vydání věci:
Opatření úřadu (např. nevydání věci):
Krátké odůvodnění opatření

(např. neuhrazení nákladů nebo nálezného, neprokázání
totožnosti, vlastnictví nebo ztráty nalezené věci apod.):

Jiný záznam:
Krátké prohlášení osoby, která o vydání nálezu požádala (pokud ho chce uvést):
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Ve Vodňanech dne: ..........................................

.............................................................................
podpis osoby, která požádala o vydání nálezu

.............................................................................
za město Vodňany

* Nehodící se škrtněte (při vyplňování na PC vymažte nebo přepište).
** Náklady města spojené s úschovou nebo prodejem věci lze vyčíslit na druhou stranu protokolu.
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