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POZE.MKOVYFONI) CESKE REPUBLIKY
sídlo: Praha 3, Husinecká 1O24/11a,PSČ l30 00,Ič: 45797072,DIč: CZ45?97072
Zapsfut v obchodním rejstřftu vďeném Městslcým soudem v Praze, odd. A, vložka6664

Adresa pro doručování: Pozemkoý fond ČR Krajské pracoviště pro Zlínshý Waj, Zarámi 88, 760 4t Zlín

Váš dopis W|.: ---
ze dne: ---
naše zn: PFCR 56l738/z01l/l25/Dr
Yýizuje: Drábkavá

tel.: 5'17653303
fax: 577211257
Zlín, 25.l0.201l

Doporučeně - na doručenku

obecní (městské) úřady

Věc: Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu čR

Žárdá-" Vás jako místně příslušný obecní (městslcý) úřad o vyvěšení seznamu pozemků,
které jsou nabízeny k pronájmu, na úřední desce obecniho (městského) úřadu a to v těrmínu od
2.11.2011 do 27.1..2012.

Pravídla podání žádostí :

Žadate\é o pronájem budou své Žádosti muset uplatnit tak, aby byly doručeny na Krajské pracoviště
pro Zlínslcý kraj Pozemkového fondu ČR ve Zliné v termínu nejpozději do 30 dní po datu zveřejnění (tj.
do 2.12.2011). V případě podrání Žádosti bude po tomto termínu uzavřena nájemní smlouva, resp.
vyhlášena výmak podríní návrhů na uzavření nájemní smlouvy.

Pokud po uplynutí lhůty 30 dní bude po&ána žádost o pronájem pozemku o ktď nebyl v 30 denní
lhůtě projeven zájem, bude uzavřena niíjemní smlouva s tím Žadatelem' který jako první předá na
Krajské pracoviště pro Zlínslcý kraj Pozemkového fondu ČR ve Zlíněplatnou žádost o pronájem.

Žaaosu o pronájem, které budou obsahovat níže uvedené údaje je možné podat písemně na
adrese Krajského pracoviště pro Zlíns{ý kraj Pozemkového fondu CR ve Zlíně, Zarámí 88, 760 41
Zlín (vyfizuje Drábková lveta).

Obsah žádosti :
* specifikaci Žadatele tj. ověřenou kopii ýpisu z obchodního rejsřftu (kopii občanského prukazu)
- specifikaci nemovitostí (katastrální iuemi, parcelní čísl4 druh evidence nemovitostí)
- úěel pronájmu
- snímek mapy se ziíkresem parcely pffpadně její části
- píaÍnou pínou moc k zasfupováni (v pťípaďě zrístupu)
- vyjádření zíboru jednotlivých parcel v m2 (v pffpadě pronájmu člísti pozemku)
- sdělení zda-li jste předmětné nemovitosti jižtlživali a od kterého dat4 pffpadně čestné prohliíšení,

že jste pozemky dosud neužívali ($14 zátkonač,.219l2000 Sb. v platrrém arění)

Děku1eme za spolupráci
S pozdravem

Ing. Mlada Augustinová
vedoucí Krajského pracoviště pro Zlíns\ý kraj
Pozemkového fondu Ceské republiky


