Nabídkapozemkůurčenýchk převodu pod|ezákona 95/í999sb. s 7
uveřejněnáPozemkovýmfondem čR
Znojmo
za okres
v katastru Havraníky
ko|a: 12.10'2007
DatumvyhlášenÍ
Posledníden podán|
žádostio nabldnutépozemky,:
12.,|1.2007
Druh číslaparcely

ParceIa(kmen/ Druh pozemku
podlomení/díl)

Katastr nemovitostí.pozemkové 1í50
Katastr nemovitostí- pozemkové 1158
Katastr nemovitostí. pozemkové 1318
Katastr nemovitostí- pozemkové 1378
Poěetjednotek

4

"je uzavřena sm|ouvao nájmu na
dobu určitoumin. 5 |et
4.1o.2oo7

ovocnésady
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Vinice
vinice

Celkem

Výměra v m 2
6051
400

Gena

Pronajato

15 880'00Kč ano

5082
2800

2 750'00Kč ano
27 330'00Kč ano
14900'00Kč ano

14333

60 860.00Kč

Pozemkový Fond ČR si vyhrazujeprávo ve zv|áštězdůvodněnýchpřípadech
nemovitostiz veřejnénabídkydodatečněvyřadit
NabÍdkasQL 2oo3.938bl ÚP27
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Pozemkoý fond můžeprodat zemědělsképozemky podle $ 7 zákona o prodeji
půdy:

a) oprávněným osobám ve smyslu $ 1 odst.2 písm.a) zákona o prodeji půdyve spojenís
$ 1la zákona ě.229/|99l Sb., o úpravěvlastnických vztahůkpůdě a jinému zemědě|skému
majetku, ve znění pozdějšíchpředpisů(dále jen ,,zákon o půdě..),kterémají právo na převod
jinéhopozemku podle $ lla zákona o půdě,pokud nárok tétooprávněnéosoby (tj. i fyzickéči
právnickéosoby,na kterou nárok přešelnebo byl převeden)vyjádřený v korunách činínejméně
50 %oz minimálníceny pozemku ($ 9 odst.3 zákonao prodeji půdy)'
b) samostatně hospodařícím rolníkům, kteří prokazatelně provozují zemědělskou výrobu
minimálně po dobu 36 měsícůna pozemcícho roz|ozenejméněl0 ha v katastrálníchúzemích
obce nebo v katastrálnímiuemí,kterésousedís katastrálnímúzemím'do něhožnáležejipozemky
určené
k prodeji,
c) spotďnftům obchodních spolďností nebo č|enům družstev, které provozují
zemědělskouvýrobu minimálně po dobu 36 měsícůna pozemcíchv katastrálníchúzemíchobce
nebo v katastrálnímuzemi, které sousedí s katastráinímuzemím, do něhož ná|ežejípozemky
určené
k prodeji,
d) osobám podle $ 4 odst. l písm. a) zákona o prodeji půdy,kterévlastní nejméně10 ha
zemědělské půdy v katastrálních územíchobce nebo v katastrálním území, které sousedí
pozemky určené
k prodeji'
s katastrálnimízemim' do něhožná|ežejí
Nabyvatelem zemědělslcých pozemků podle $ 7 zákona o prodeji půdy může být
fyzictrá osoba, |iÚerá je státním občanemCeskérepubliky' nebo občanjiného členskéhostátu
Evropské unie s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členskéhostátu
Evropských spolďenství, pokud je evidován v evidenci zemědělských podnikate|ů u
přírlušnéhoobecního úřadu obce s rozšířenou působnostípod|e zvláštního zákona, a jejich
trvalý pobyt je alespoň 3 rolcy; obec s tím, iÍnmusí splňovat zákonné podmínlry pod|e $ 7
odst. 1 zákona o prodeji půdy nebo oprávněná osoba uvedená v $ 4 odst. 1 pfum. d) zákona o
prodeji půdy.

Informacepro prodej:

Výše uvedenéosoby mohou o koupi zemědělskéhopozemku písemněpožádatna místně
příslušnémúzemnímpracovišti Pozemkovéhofondu do 1 měsíce ode dne vyhlášeníprodeje na
úřednídesce obecníhoúřadu. Žádosti musí být Pozemkovémufondu v uvedenélhůtědoručeny,
nepostačujepodat žádostk přepravě. V tétonabídcevyhlášenéna úřednídesce obecníhoúřadu
dne |2,Ííjna2a07 musíbý žádostidoručenyPozemkovémufondu 12. listopadu2007 do 17.00
hod. Mezní lhůtase týká i žádostíučiněnýchtelefaxemnebo v elektronicképodobě. K žádosti
učiněnételefaxem nebo velektronické podobě nelze přihlížetv případě,že nebude doplněna
nejpozději do 3 dnůpředloženímnebo doručenímoriginálu žádosti,případněpísemnou žádosti
shodnéhozněni.
o koupi zemědělskéhopozemku |ežicihona Území hlavního města Prahy mohou ýše
uvedenéosoby v uvedenélhůtěpísemněpožádatna Pozemkovémfondu ČR, se sídlemv Praze 3,
Husineckál024/1la,PSC 13000.
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Požádá-lrio koupi zemědělskéhopozemku více osob uvedených v $ 7 odst. I zákona
o prodeji půdy,wzve je Pozemkoqý fond, aby nabídly kupní cenu. Podle výše nabídnutékupní
ceny stanovíPozemkoqý fond pořadíosob, a potéprodá zemědělský pozemek téz nich, která se
cenou umístilana prvnímmístěv pořadí.Pokud tato osoba neuzavře ve stanovenélhůtě
s nejvyšší
($ l1 odst' 3 zákona o prodeji půdy)smlouvu, bude Pozemkoý fond postupněvyzývat k uzavření
kupní smlouvy osoby na dalšíchmístechv pořadí. V případě, že některénabízenékupní ceny
budou shodné,vyzve Pozemkoqý fond osoby se shodnými nabídkamik podánínoých nabídek
s tím, že nově nabízená cena nesmí být nižšínež cenaokterá byla shodně nabídnuta.Nově
nabízenácena nemá vliv na již stanovenépořadíostatníchosob.
Tuto výzvu Pozemkový fond neučiní,pokud mezi osobami, které poŽáda|y o koupi
pozemku,je oprávněnáosoba,jejížnfuok uplatněnýna převod vznikl nevydáním
zemědělského
pozemkůnebo jejich částínacházejícíchse v katastrálními;zemíobce nebo v katastrálnímúzemí,
které sousedí s katastrálním llzemim, do něhož ná|eži pozemek určený k prodeji a finanční
k prodeji' nebo
hodnotanároku představujenejméně70 Yo z minimální ceny pozemku určeného
osoba,která má tento pozemek pronajaý od Pozemkovéhofondu ke dni vyhlášeníprodejea po
dobu 36 měsícůpřed vyhlášenímprodejebyla nájemcemnebo podnájemcemtohotopozemku.Do
požadovanédoby 36 měsícůse zapoěítávái doba, po kterou byl nájemce nebo podnájernce
nájemce. Tyto osoby mají před ostatnímiosobami
pozemku právnímpředchůdcemsoučasného
uvedenýmiv $ 7 odst. 1 zákona o prodeji půdypřednostníprávo na prodej, a to tak, žena prvním
místěv pořadíbude oprávněná osoba a na druhémmístěbude nájemce,pokud toto právo uplatní
v žádosti.
Podmínka nájmu nebo podnájmu bude povaŽována za splněnou i v případě, že osoba
uplatňujícípřednostníprávo Z titulu nájmu měla po stanovenoudobu v nájmu nebo podnájmu
zeměděls\ý pozemek v majetku státu odpovídajícívelikosti v katastrálnímilzemí o!ce, do něhož
ná|eŽípozemek (pozemky) určený k prodeji dotčenýpozemkovou úpravou, ktený vznikl na
zák|aděrozhodnutío výměně nebo přechodu vlastnických práv.
osoba, která bude uplatňovat přednostní nrávo na převod z titulu nájmu, můžetímto
způsobemnabý pozemek (pozemky) maximálně do výše 70 %oýměry pozemlď nabídnuých
k prodeji' u kteých ke dni vyhlášeníprodeje splňuje podmínky pro vznik přednostníhopráva.
Jestliže osoba uplatňující přednostní právo z titulu nájmu splňuje podmínky pro vznik
přednostníhopráva pouze k jednomu pozemku, omezeníuvedenév předchozívětě se neuplatní.
Celková výměra pozemkůnabyých s využitímpřednostníhopráva Z titulu nájmu je omezena na
nejýše 500 ha. Pro osoby uvedenév $ 7 odst. 1 písm.c) zákona o prodeji půdyje tato ýše
nebo členyjednohodružstva.
obchodníspolečnosti
společnápro společníkyjedné
nebo členůdružstevpodle $ 7 odst. 1 písm.c) zákona
obchodníchspolečností
U společnftů
přednostníhopráva splňujeobchodní
o prodejipůdyplatí,žepodmínkypro vznik ýše uvedeného
jehoŽ
je členem. Společníkobchodní
je
jejimž
nebo
družstvo,
společníkem,
společnost,
společnostinebo člendružstvamůžesvépřednostníprávo uplatnit povze s písemnýmsouhlasem
obchodníspoleěnosti,jejímžje spoleěníkem,nebo družstva,jehožje členem.Tento souhlas
pozemku musíbý přiložen k žádosti.
týkajícíse konkrétního
Jestližepodmínkypro vznik přednostníhopráva splnívíce oprávněnýchosob nebo více
osob z titulu nájmu a požádajío převod, vyzve Pozemkoý fond oprávněnéosoby splňující
podmínky pro vznik přednostníhopráva na převod, nebo v případě, že o převod nepožádaly
oprávněné osoby s využitím přednostního práva, osoby splňující podmínky pro vznik
přednostníhopráva Z titulu nájmu, aby nabídly kupní cenu. Podle ýše nabídnutékupní ceny
stanoví Pozemkový fond pořadí osob, a poté prodá zemědělský pozemek té z nich, která se
cenou umístilana prvnímmístěv pořadí.Pokud tato osoba neuzavře ve stanovenélhůtě
s nejvyšší
($ l1 odst. 3 zákona o prodeji půdy)smlouvu, bude Pozemkoý fond postupněvyryvat k uzavření
kupní smlouvy osoby na dalšíchmístechv pořadí. V případě, že některénabízenékupní ceny
budou shodné'wzve Pozemkoqý fond osoby se shodnými nabídkamik podání nových nabídek
s tím, že nově nabízená cena nesmí být nižšínež cena, která byla shodně nabídnuta.Nově
nabizenácenanemá vliv na již stanovenépořadíostatníchosob.
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Pokud dojednoho měsíceode dne vyhlášeníprodejepožádajío převod osoby podle $ 5 a 6
zákona o prodeji půdy splňujícíve vztahu k převáděnémupozemku podmínky stanovenév $ 5
nebo $ 6 zákona o prodeji půdy,mají přednost pied zájemci podle $ 7 zákona o prodeji půdy,a
to v pořadí
pozemku v zahrádkoqých nebo chatoých osadách,
a) uživatel(uživatelé)
b) vlastníkstavby,
c) obec,
pozemku.
zemědělského
d) vlastníksousedícího
s tím,že se převod provedepodle podmínekuvedenýchv $ 5 nebo $ 6 zákona o prodeji půdy'
Jestližeosoby uvedenév $ 5 nebo $ 6 zákona o prodeji půdy do 1 měsíceode dne vyhlášení
prodeje nepožádajío převod podle $ 5 a 6 zákona o prodeji půdy,právo na převod zemědělského
jim zanikne.
pozemkutímtozpůsobem
Úoaje o ýměnóch jsou informativní. Pozemkový fond čR neposkytuje mapy katastru
nemovitostí.

Přílohy k žádostem:
ýŽádostoprávněné osoby pod|e $ 7 odst. 1 písm.a) zíkona o prodeji půdy
Přílohou žrldostijsou:
.
doklady prokazujícínároky žadate|edle zákona č. 22911991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,v případě,žejsouv žádostiuplatněnyna úhradukupníceny
okresníhoúřadu- pozemkovéhoúřadu,
- kopie pravomocnéhorozhodnutípříslušného
ze kteréhowp|ývá nárok na převod pozemkůpodle $ lla zákona o půdě,vč. ocenění
nároku
pohledávkyv případě,žejde o postoupenýnárok
- kopie smlouvyo postoupení
o
prohlášeníoprávněnéosoby
čestné
o
prohlášeník uplatněnípřednostníhopráva
čestné
.
výpis z obchodníhorejstříku,na kterémbude spoleěníkemuvedeno,že ýpis odpovídá
skutečnosti,respektive prohlášenímv případě, že v rejstříku doposud není provedena žádná
změna _ originál, nebo úředněověřená kopie ne starší3 měsíců(předkládá pouze právnická
osobajako oprávněná osoba).
o
plná moc v případě,žeje žadatelzastoupenosobou oprávněnoujednat zažadate|e.
.
specifikacedalšíchuplatňovanýchnároků.
b) Žádostsamostatně hospodařícíhorolníka podle $ 7 odst.l písm. b) zákona o prodeji půdy
Přílohou žádostijsou:
.
kopie osvědčení
o zápisu do evidencesamostatněhospodařícího
rolníka
o
čestnéprohlášenísamostatněhospodařícíhorolníka, že provozuje zemědělskou ýrobu
minimálně po dobu 36 měsícůna pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálních
ilzemích obce nebo v katastrálnímuzemí, které sousedís katastrálním uzemím,do něhož
pozemky určené
ná|ežejí
k prodeji,a tím splňujepodmínkystanovenév $ 7 odst. l písm.b)
předepsaném
zákona - na
formuláři
o
prohlášeník uplatněnípřednostníhopráva
čestné
o doklady prokazujici nároky žadate|edle zákona č).229l|99l Sb., ve znění pozdějších
předpisů,v případě,žejsouv žádostiuplatněnyna úhradukupníceny:
okresníhoúřadu - pozemkového
- kopie pravomocnéhorozhodnutípříslušného
úřadu'ze kteréhovyp|ývá nárok na převod pozemkůpodle $ 1la zákona o půdě,
vč.oceněnínároku
- kopie smlouvy o postoupenípohledávky v případě,žejde o postoupenýnárok
o plná moc v případě,žeje žadatelzastoupenosobou oprávněnoujednat zažadate|e
3/)

.

specifikace dalšíchuplatňovanýchnároků.

c) Žádost spoleěníka obchodní spo|ečnostinebo ělena družstva podle $ 7 odst.l pírm. c)
zákona o prodeji půdy
Přilohou žádostijsou:
. originál nebo úředněověřená kopie vypisu z obchodníhorejstříkune staršítří měsíců
u společníkůveřejné obchodní společnosti' komanditní společnosti, společnost
na kterémbude společníkem
uvedeno,že
s ručenímomezenýma akciovéspolečnosti,
prohlášením
případě,
resp.
v
odpovídá
skutečnosti
že
v
rejstříku
dosud není
ýpis
provedenapříslušnázměna
o čestnéprohlášeníčlena obchodní společnosti,že obchodní společnost'jejímž je
nebo družstvo,jehožje členem,provozuje zemědělskouýrobu minimálně
společníkem
po dobu 36 měsícůna pozemcíchv katastrálníchúzemíchobce nebo v katastrálním
inemí, kterésousedís katastrálnímúzemím,do něhožná|eŽejípozemky určené
k prodeji,
a tím splňujepodmínkustanovenouv $ 7 odst. 1 písm.c) zákona o prodeji půdy
. akcionáři (společníci)
prokazujíto, žejsou akcionáři:
akciovéspolečnosti
jméno
v listinnépodoběqýpisemze seznamuakcionářů,
a. u akciína
b. u akciína jménov zaknihovanépodoběýpisem ze střediskacennýchpapíru,
c. u akciína majitelev listinnépodoběakciemi,
d. u akciína majitelev zaknihovanépodoběvýpisemze střediskacennýchpapíru
zatímnímilisty
e. nejsou-livydány akcie společnosti
o čestné
pozemků
prohlášenío nabytí
s uplatněnímpřednostníhopráva
o souhlas a prohlášeníobchodníspolečnostinebo družstvas uplatněnímpřednostníhopráva
pozemkupodle $ 7 odst.5,6 zákonao prodeji půdy
k nabízenému
o členové druŽstva prokazují skutečnost, že jsou členy, qýpisem ze seznamu
druŽstevníků
. doklady ptokazujicí nríroky žadate|edle ziíkona č.22911991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,v případě,žejsou v žádosti uplatněny na úhradukupní ceny
- kopie pravomocnéhorozhodnutí příslušnéhookresního úřadu - pozemkového
úřadu, ze kteréhovyp|ývá nárok na převod pozemkůpodle $ l la zákona o půdě,
vč.oceněnínároku
- kopie smlouvy o postoupenípohledávky v případě,že jde o postoupenýnárok
o plná moc v případě,žeje žadatelzastoupenosobou oprávněnoujednat zažadate|e
. specifikace dalšíchuplatňovanýchnároků
d) Žádost vlastnfta 10 ha pod|e $ 7 odst.l písm.d) zákona o prodeji půdy
Přílohou žádosti jsou:
. originál nebo úředněověřená kopie ýpisu z katastrunemovitostí,kteým Žadate|prokáže
v|astnictvík minimálně 10 ha zemědělskýchpozemkův katastrálníchúzemíchobce nebo
v katastrálnim Území, kterésousedís katastrálnímúzemím,do něhož ná|ežejípozemky
k prodeji
určené
o čestnéprohlášení,že žadate|vlastní nejméněl0 ha zemědělsképůdy v katastrálních
územíchobce nebo v katastrálnímúzemi,kterésousedís katastrálnímúzemím,doněhož
ná|ežejipozemky určenék prodeji a tím splňuje podmínku stanovenouv $ 7 odst. l
písm.d) zákona o prodeji půdy
o čestné
prohlášeník uplatněnípřednostníhopráva
o doklady prokazujicí nároky žadate|ed|e zátkonač. 229/|991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,v případě,žejsou v žádostiuplatněnyna úhradukupníceny
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kopie pravomocnéhorozhodnutí příslušnéhookresního úřadu - pozemkového
úřadu,ze kteréhovyp|ývá nárok na převod pozemkůpodle $ 1la zákona o půdě'
vč.oceněnínároku
- kopie smlouvy o postoupenípohledávky v případě,Že jde o postoupenýnárok
plná moc v případě,Žeje žadate|zastoupenosobou oprávněnoujednat zažadate|e
specifikace dalšíchuplatňovanýchnároků.
-

.
.

Podrobné informace věetně wpisu jednotliuj,ch pozemků,ilÍdosti a ěestnd
prohldšeníjsou rurtjemcůn
pracovišti
k dispozici na mísně přúslušněmúzemním
Pozemlrového
na územíhlwního města
fondu CR, ohledně pozemkůležúcúch
jsou
Prahy
uto informace, žódosti o ěestnó prohlóšení k di,spozici
na Pozemkovémfondu C& se sídlem v Praze 3, Husineckó 1024/11a,
strónce http://www.pfcr.cz.
Psč B0 00,a na webové
Pozemkoujfond čn zdad zújemce,aby svéžtidostio převod pozemkůpodóvóIi
na formulóřích PF CR příslušnémuúzemnÚmupracovišti nebo v přpadě
pozemků ležícíchna územíhlawúhoněsto Prahy Pozemkověmufondu CR, se
sídlemvPraze 3, Husineclaí1024/11a,PsC 130 00.

UPoZoRNĚNÍ:
Pokud v případě pozemků v chráněných ložiskoých úzenrícha dobývacíchprostorech
požádá o převod v mezidobí od vyhlášeníprodeje (převodu) do okamžiku uzavření smlouvy
podmínkypro převod podle čl.Il zákona ě.206/2002 Sb.,kteým se měnízákon ě.
osobasplňující
6111988Sb., o hornickéčinnosti,ýbušninách a o státníbáňskésprávě, ve zněnípozdějších
předpisů,nebo podle $ 20 zákona č'44/1988Sb.' o ochraně avyužiti nerostného
bohatství(horní
předpisů,
převodrea|izován
zákon),ve zněnípozdějších
bude
na tuto osobu bez ohledu na žádosti
třetíchosob o převod.
Dalšítermínveřejnénabídky pro prodej pozemkůpodle $ 7 zákona o prodeji půdyje
stanovenna 7. prosince2007,

Pozemkový fond ČR si vyhrazuje právo ve m|áštězdůvodněnýchpřípadechnemovitosti zveÍejnénabídkydodatečně
vyřadit.
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