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oprávněné osoby a právní nástupci žádaji písemně o nabízené pozemky a současně

oórtaaa1i své nároky na místním pracovišti Pozemkového fondu ČR, které pozemek
nabízí.Lzetak učinit 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 18. 6. 2012 musí být žádosti doručen}'_
Pozemkovému fondu do 18. 7. 2012 do 17.00 hodin. Mezní lhůta se tyká i žádostí
podaných faxem nebo v elektronické podobě. K žádosti učiněné faxem nebo

velektronické podobě nelze přihlížet v případě, že nebude doplněna nejpozději do 3

pracovních dnů (od doručení této žádostí faxem nebo v elektronické podobě) doručením
originálu žádosti v písemné formě na určenou adresu. originál žádosti musí být shodného
znění a s vlastnoručním podpis em žadatele nebo jeho zástupce' Zástupce žadatele dokládá

současně originál plné moci nebo její úředně ověřenou kopii' Zádost doručená
prostřednictvím datové schránky musí být ve formátu pdf (Poftable Document Format) a

musí obsahovat elektronický podpis žadatele nebo jeho zástupce, podává-li žádost

zástlpce, musí obsahovattéŽplnou moc s elektronickým podpisem zmocnitele. V případě,

že žádost doručená prostřednictvím datové schránky byla konvertována z listinné podoby
podle $ 22 zákona č. 300/2008 Sb., ve znéní pozdějších předpisů, platí pro ni také uvedená

mezni lhůta' avšak dodání listinného originálu se nepožaduje.
Žádost o pozemek zveřejné nabídky musí obsahovat nezaměnitelné údaje o nároku, ktery

má být pozemkem zcela nebo zčásti uspokojen, nemohou v ní být žádány pozemky o

vyšší celkové ceně než kolik činí nároky uvedené v žádosti (nebo v několika žádostech o

pozemky na rttzných pracovištích PF CR) na základě téže veřejné nabídky. V opačném

případě je žádost neplatná (při uplatnění více žádostí jsou všechny týo žádostineplatné) a
nelze k ní přihlížet.
Kpřevodu lze uplatnit nároky na převod jiného pozemku podle ustanovení $ lla odst.l
zákona o půdě' Tyto nároky mohou uplatnit:
a) oprávněné osoby, uvedené v $ l la odst. l zákona o půdě a jejich dědicové.

oprávněné osoby a jejich dědicové nemají právo na převod jiných pozemků časově

omezeno.
b) Příbuzní v řadě přímé, manžel, paftner nebď sourozenec osoby uvedené v písm a),

která na ně právo nabezllplatný převod jiného pozemku podle $ 11a odst'1) převedla.

Týo osoby nemají právo na převod jiných pozemků časově omezeno.
c) Fyzické osoby mimo osob uvedených v písm.b) nebo právnické osoby, na které bylo

právo nabezuplatný převod jiného pozemku převedeno nebo na které přešlo jinak než

děděním. Nároky těchto osob však mohou být uplatněny jen tehdy, jestliže převod

pozemku proběhne ve lhůtě 2 let ode dne právní moci rozhodnutí Pozemkového úřadu.

Pozemek z veÍejné nabídky, kteý nebude převeden na osobu, uvedenou v bodě 3 a),

převede Pozemkový fond ČR do vlastnictví právního nástupce uvedeného v bodě 3 b) a

bodě 3 c).
Kžádosti osoby, kterou místně příslušné pracoviště Pozemkového fondu CR jako držitele

uplatněného nároku neeviduje á která v ní neuvedla pracoviště Pozemkového fondu ČR,
vjehož obvodu nárok vznikl (které uplatněný nárok eviduje) nebo svůj nárok spolu
s žádostí nedoložila (např. rozhodnutím pozemkového úřadu, smlouvou o postoupení
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pohledávky, rozhodnutím o dědictví)' se nepřihlíží. Nárok Žadatele musí být nejpozději ke
dni podání žádosti evidován místním pracovištěm Pozemkového fondu CR, v jehož
obvodu vznikl nebo doložen spolu s žádostí o převod'

6) Pozemkový fond Čp.zaaa žadatele o převod pozemků, aby pro podání žádosti o nabízené
pozemky použili vzot žádosti uveřejněný na internetu (Lrttp://www.pfcr.cz), nebo si žádost
vyzvedli na nejbližším pracovišti Pozemkového fondu CR.

7) Y případě více žadatelů o nabídnutý pozemek mají při výběru nabyvatele pozemku vždy
přednost oprávněné osoby (a jejich dědicové) před právními nástupci' Požádajili o
nabídnuty pozemek oprávněná osoba a právní nástupce, bude pozemek převeden

oprávněné osobě. Požádá-li o nabídnuý pozemek více oprávněných osob a zároveřl i
právní nástupce (nástupci), budou oprávněné osoby vyzvány, aby nabídly za pozemek
vyšší nárok,než jakáje u něj uvedená cena. Podle výše nabídek stanoví Pozemkový fond

ČR pořadí, podle něhož bude postupně navrhovat oprávněným osobám uzavření smlouvy.
Požádá-li o nabídnutý pozemek více právních nástupců, budou vyzváni, aby nabid|i za
pozemek vyšší nárok, než 1aká je u něj uvedená cena. Podle výše nabídek stanoví

Pozemkový fond ČR pořadí' podle něhož bude postupně navrhovat právním nástupcům

lzavÍení smlouvy.
8) Seznamy jednotlivých nabízených pozemků včetně jejich výmýry a ceny jsou k dispozici- 

na mísině příslušných pracovištíóh Pozemkového fondu ČR, nu úředních deskách

obecních úřadů (podle místní příslušnosti pozemků) a na internetu (http://www'pfcr'cz).

9) Údaje o výměrách jsou informativní.
l0)Pozemkový fond ČR vpřípadech uvedených v $ lla odst. 6 zákona o půdě pozemky

z v eÍejné nabídky dodatečně vyřadí.
l1)Pokud v případě pozemků v chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech

požádá o prodej v mezidobí od zveřejnění nabídky do okamžiku uzavření smlouvy osoba

splňující podmínky pro převod podle č1' II zákona č.20612002 Sb., kterým se mění zákon

o. otltqss Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění

pozdějších předpisů, nebo podle $ 20 zákona č. 44lI988 Sb., o ochraně a vylžití
nerosiného fiohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů' bude prodej realizován

na tuto osobu bez ohledu na žádostí třetích osob o převod. Stejný postup bude pouŽit

rovněž při uplatnění přednostního práva obce na převod pozemku podle zákona

č.95l|999 Sb', ve znéní pozdějších předpisů'

12) Pozemkový fond ČR neposkyuje mapy katastru nemovitostí'

Termín příští nabídky pozemků pro oprávněné osoby podle zákona o půdě je stanoven

na3.9.2012.


