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1. oprávněné osoby a právní nástupci žé.d;ají písemně o nabízené pozemky a současně
dokládají své nríroky na místním pracovišti Pozemkového fondu ČR' které pozemek
nabízí.Lze takuěinit nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění nabídky na úřední desce
obecního úřadu. Žádost o nabídnutý pozemek musí být doručena na určenou adresu
(tj. na adresu toho místního pracoviště. které požadovaný pozemek nabízD včas a
musí mít písemnou formu. Jinak je neplatná. U nabídky pozemků vyhlášené na
úřední desce obecního úřadu dne ló. 3. 2012 musí bÝt žádosti doručenv
Pozemkovému fondu do 16. 4. 2012 do 17.00 hodin. Mezní lhůta se t'ýká i žádostí
podaných faxem nebo velektronické podobě. Kžádosti učiněné faxem nebo
velektronické podobě nelze přihltžeÍ v případě, že nebude doplněna nejpozději do 3

pracovních dnů (od doručení této žádosti faxem nebo v elektronické podobě) doručením
originálu žádosti v písemné formě na určenou adresu. originál žádosti musí bý shodného
znění a s vlastnoručním podpisem žadatele nebo jeho zásfupce. Zástupce žadatele dbkládá
současně originál plné moci nebo její uředně ověřenou kopii. Žádost doruěená
prostřednictvím datové schrrínky musí bý ve formátu pdf (Portable Document Format) a
musí obsahovat elektronický podpis žadatele nebo jeho zástupce, podává-li žádost
zástupce, musí obsahovattéŽplnou moc s elektronic[ým podpisem zmocnitele. V případě,
že žádost doručená prostřednictvím datové schránky byla konvertována z listirrné podoby
podle $ 22 zákana ě. 300i2008 Sb., ve zrtění pozdějších předpisů, platí pro ni také uvedená
mezní lhůta, avšak dodríní listinného originálu se nepožaduje.
Pozemky podle zékona o půdě mohou nab;ývat oprávněné osoby a právní niástupci:
a) občané České republiky bez ohledu na jejich místo pobýu.
b) Tuzemci ve smyslu $ 1, písm. b) zákona é. 21911995 Sb. v platném znéní (ýzická

osoba s trvalým pobytem naúzemí ČR nebo prármická osoba se sídlem na území ČR),
s ýjimkou osob uvedených v písmenu c).

c) Cizozemci - občané členských strítů EU vlastnící průkaz o povolení k pobýu pro
státního příslušníka členského strítu Ewopďqých společenství (zákon č- 326/1999 sb-
v platném zněn), pokud jsou evidováni v evidenci zemědělských podnikatelů
u příslušného obecního uřadu obce s rozšířenou působností (zikon ě. 252/1997 Sb.

- v platném zrění) a jejichž trvalý pobyt na území Čn3" alespoň 3 roky.
Zádost o pozemek zveřejné nabídky musí obsahovat nezaměnitelné údaje o nríroku, kÍeqý
má byt pozemkem zcela nebo zčásti uspokojen, nemohou v ní bý žádány pozemky o
vyšší celkové ceně než kolik činí nároky uvedené v žádosti (nebo v několika žádostecb o
pozemky na ruzných pracovištích PF ČB na základě téže veřejné nabídky. V opačném
případěje žádost neplatná (při uplatnění více žádostíjsou všechny tyto žádosti neplatné) a
nelze k ní přihlížet.
Kpřevodu lze uplatnit nríroky na převod jiného pozemku podle ustanovení $ 1la odst.l
zákona o půdě. Mohou byt použity nároky přímé nebo nríroky zděděné. o pozemky se
mohou přihlrásit téŽ osoby (fyzické i právnické), jejichŽ nríroky nejsou přímé a byly
získríny jinak než zděděním (nejčastěji postoupením) - právní násfupci. Týo nároky však
mohou bý uplatněny jen tehdy, jestliže převod pozemku proběhne ve lhůtě 2 let ode dne
právní moci rozhodnutí Pozemkového úřadu.
K žádosti osoby, kterou místně příslušné pracoviště Pozemkového fondu Čn;xo držitele
uplatněného nároku neeviduje a která v ní neuvedla pracoviště Pozemkového fondu ČR,
vjehož obvodu nárok vzrikl (které uplafoiěný nárok eviduje) nebo svůj niírok spolu
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