. katastr
NabídkapozemkůPF čn r náhradním
restitucím
za okres
Znoimo
v katastru Havraníky
Datumvyt!ášeníko|a z 25.6.2007

pozemky:
Pos|edníden podánížádostio nabídnuté
25.7.2007

Druh čis|aparcely

Parcela(kmen/
podIomení/dí|)

KatastrnemovitostÍ
- oozemkové
Katastrnemovitostí
- pozemkové
. pozemkové
Katastrnemovitostí
Katastrnemovitostí
- pozemkové
Katastrnemovitostí
- oozemkové
. pozemkové
Katastrnemovitostí
Katastrnemovitostí
- pozemkové
Katastrnemovitostí
- pozemkové

857
1093
't122
1125
1't26
1140
't't42
11 4 8

Druh pozemku
vinice
p|ochy
ostatní
p|ochy
ostahí
ostatníp|ochy
p|ochy
ostatní
p|ochy
ostatní
p|ochy
ostatní
p|ochy
ostatní
Celkem

Početjednotek 8

Pronaiato

Výměrav m2
360
625
1277
280
't76
't20
117
1222
4177

1 692'00Kč ano
1 960'20Kč ne
4 001'40 Kč ne
,|067'20Kč ne
660'50Kč ne
388'40Kě ne
379'40Kč ne
4 090.50Kč ne
14 239'60Kč

Pozemkový Íond čR
územní
pracoviště
Znojmo
Dvořákovač.2.|
@
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případech
právove zvláŠtě
zdůvodněných
Pozemkovýrond ČRsi vyhrazuje
vyřadit
dodatečně
z veřejnénabídky
nemovitosti
lUP27
sQL 2o03.937d
Nabídka

111

vnŘn.lNÁ NanÍox.l.poznnnxŮ unčuNÝCH K pŘnvonu opnÁvnĚNÝtvt
Sb.,
osonÁvr A pnÁvNÍvt NÁsrupcŮvt PoDLE zÁxoNa č. 22gl1ggt_
v Úpr,NÉvtzNĚNÍ (zÁxox o rŮoĚ;, uvnŘn.lNĚnÁ PoZEMKovÝtvt
FoNDEM čn oNn 25.6.2007

I. oprávněnéosoby a právní nástupci mohou písemněpožádaIo nabízenépozemky na tom

územnímpracovištiPozemkovéhofondu ČR, kterépozemek nabízia doloŽit svénároky do
jednohoměsíceod zveřejněnínabídkyna úřední
desceobecníhoúřadu.Lhůtak podanížádosti
uplyne ukončením
stanovenépracovnídoby příslušného
územníhopracovištěPozemkového
fondu ČR ve středu 25' 7. 2OO7.Žádosto nabídnuýpozemekmusíbý doručenana určenou
pracoviště)
adresu(tj. adresupříslušného
územního
včasa musímítpísemnouformu.Jinakje
podoběnelzepřihlížet
neplatná.K žádostí
učiněné
telefaxemnebov elekÍronické
v případě,že
písemné
nebudedoplněnanejpozdějido 3 dnůpředložením
nebodoruěením
origináluv
formě
zněnína určenouadresu.
shodného

z.

Žadosto pozemekz veřejnénabídkymusíobsahovatnezaměnitelné
údajeo nároku,kteý má
bý pozemkemzcela nebo zěásti uspokojen,nemohouv ní bý žádánypozemkyo vyšší
celkové
ceně než kolik činínároky uvedenév Žádosti (nebo v několika žádostecho pozemky na
pracovištích)
ruznýchúzemních
na zakladětéževeřejnénabídky.V opačném
případěježádost
jsou
neplatná(při uplatněnívícežádostí všechnylrto žádostineplatrré)
anelze k nípřihlížet.
K převodulze uplatnitnárokyna převodjinéhopozemkupodleustanovení
$ l la odst.l zákona
o půdě.Mohou být použitynároky příménebonároky zděděné.o pozemkyse mohoupřihlásit
téžosoby (ýzické i právnické)
, jejichžnároky nejsoupříméa byly získányjinak nežzděděním
(nejčastějipostoupením)
- právnínástupci'Týo nároky všakmohoubý uplatněnyjen tehdy,
jestližepřevodpozemkuproběhneve lhůtě2|etode dneprávnímoci rozhodnutí
Pozemkového
uřadu.

A
Ť.
K žádostiosoby,kterou územnipracovištěPozemkovéhofondu Čn3ato držiteleup|atněného

nároku neeúdujea která vní neuvedlaúzemnípracovištěPozemkovéhofondu ČR, viehoz
obvodu narok vznikl (které uplatněný nárok eviduje) nebo svůj narok spolu s žádosti
nedoložila (např' roďrodnutímpozemkovéhoúřadu, smlouvou o postoupenípohledávky,
rozhodnutímo dědictví),se nepřihlíží.Nárok žadate|emusí bý nejpozději ke dni podání
ŽádostievidovánúzemnímpracovištěmPozemkovéhofondu ČR, v jehožobvodu vznikl nebo
doloženspolus žádostí
o převod.

5 . Pozemkoý fond ČR žádá žadateleo převod pozemků,aby pro podaníŽádosti o nabizené
pozemky použili vzor žádostíuveřejněnýna intemetu (http://www.pfcr.cz),
nebo si žádost
pracovištiPozemkového
územním
fonduČR.
vyzvedlina nejbližším
6 . V případě vice žadatelůo nabídnutýpozemek mají při ýběru nabyvatelepozemku vždy
přednostoprávněnéosoby před právníminástupci.Požádaji-Lio nabídnutýpozemekoprávněná
osoba a právnínástupce' bude pozemekpřeveden oprávněnéosobě. PoŽádá-|i o nabídnutý
pozemek více oprávněnýchosob a zátoveň i právní násfupce (nástupci),budou oprávněné
osoby vyzvžny,aby nabídlyza pozemeklyššínarok, nežjakáje u něj uvedenácena.Podle
ýše nabídekstanovíPozemkoý fond ČR pořadí, podle něhožbude postupněnavrhovat
oprávněn;ýmosobám uzavření smlouvy' Požádá-|i o nabídnutýpozemek více právních
nárok,nežjakáje u něj uvedenácena.
nástupců,
budouvyzvěni,aby nabídlizapozemekvyšší
Podle qýšenabídekstanovíPozemkoqýfond ČR pořadí,podle něhožbude postupněnavrhovat
právnímnástupcůmuzavÍení
smlouvy.

U2

pozemkůvčetnějejich výměrya cenyjsou k dispozicina
7. Seznamyjednotliých nabízených
pracovištích
Pozemkového
fondu ČR,na úředních
deskáchobecníchúřadů(podle
územních
pozemků)
příslušnosti
místní
a na internetu(http://www.pfcr.cz).
jsou informativní.
8. Úaa3e o v'.ýměrách
9. PozemkovýfondČRvpřípadechuvedenýchv
$ 1laodst.6 zákonaopůděpozemkyzveřejné
nabídkydodateěněvyřadí.
10. Pokud v případěpozemkův chráněnýchložiskoých územícha dobýacích prostorechpožádá
o prodej v mezidobíod zveřejněnínabídkydo okamžikuuzavřenísmlouvy osoba splňující
podmínkypro převod podle čl.II zákonaě. 206/2002Sb., kteým se měnízákon č.6111988
předpisů,
a o státníbáňskésprávě,ve zněnípozdějších
Sb., o hornickéěinnosti,vybušninách
(hornízákon),
nebopodle $ 20 zákonaě.44l|988 Sb.,o ochraněa využitínerostného
bohatství
ve znění pozdějšíchpředpisů,bude prodej realizován na tuto osobu bez ohledu na žádosti
třetíchosob o převod. Stejnýpostupbudepoužitrovněžpři uplatněnípřednostníhopráva obce
předpisů.
na převodpozemkupodlezákonaě,95l|999 Sb.,ve zrěnípozdějších
11. Pozemkoý fondČRneposkytuje
mapykatastrálních
území.
l2,Termin příštínabídky pozemků pro oprávněnéosoby podle zákona o půdě je stanoven na
3 . 9 .2007.
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