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oprávněné osoby a právní nástupci žádají písemně o nabízené pozemky a současně
dokládají své niíroky na místním pracovišti Pozemkového fondu ČR, které pozemek
nabízí. Lze tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění nabídky na uřední desce
obecního uřadu. Žádost o nabídnutý pozemek musí hýt doručena na určenou adresu
(tj. na adresu toho místního pracoviště. které požadovaný pozemek nabízO včas a
musí mít písemnou formu. Jinak je neplatná. Adresa pro doručení je uvedena na
seznamu pozemků vyvěšeném na uřední desce obce. Kompletní semam doručovacích
adres je zveřejněn na webových stránkách Pozemkového fondu ČR ftttp://www.pfcr.cz).
U nabídlqy pozemků v.vhlášené na úřední desce obecního úřadu dne 26. 10. 2012 musí
být žádosti doručeny Pozemkovému fondu do 26. 11. 2012 do 17.00 hodin. Mezni
lhůta se Íyká i žáďostí podaných faxem nebo v elektronické podobě. K žádosti učiněné
faxem nebo v elektronické podobě nelze přihlížeÍ v případě, že nebude doplněna
nejpozději do 3 pracormích dnů (od doručení této Žádosti faxem nebo v elektřonické
podobě) doručením originálu žádosti v písemné formě na určenou adresu. originál žádosti
musí být shodného zněni a s vlastnoručním podpisem žaóatele nebo jeho zástupce.
7,.ástupce žadate|e dokládá souěasně originál plné moci nebo její uředně ověřenou kopii.
Žáďost doručená prostřednictvím datové schránky musí být ve formátu pdf (Ponable
Document Format) a musí obsahovat elektronický podpis žadatele nebo jeho zástupce,
podáváJi žádost zásfrlpce, musí obsahovat též plnou moc S elektronickým podpisem
zmocnitele. V případě, že Žádost doručená prostřednictvím datové schránky byla
konvertována z listinné podoby podle $ 22 zákona ě.30012008 Sb., ve zněni pozdějších
předpisů, platí pro ni také uvedená mezni lhůta, avšak dodání listinného originálu se
nepožaduje.
Zádost o pozemek zvetejné nabídky musí obsahovatnezaměnitelné údaje o niíroku, kteqý
má být pozemkem zcela nebo zčásti uspokojen, nemohou v ní být žádány pozemky o
vyšší celkové ceně než kolik činí nríroky uvedené v žádosti (nebo v několika Žádostech o
pozemky na ruzných pracovištích PF ČR) na zékladě téže veřejné nabídky. V opačném
případě je žádost neplatrrá (při uplatnění více žádostíjsou všechny t5rto žádosti neplatné) a
nelze k ní přihlíŽet.
Kpřevodu lze uplatrrit nríroky na převod jiného pozemku podle ustanovení $ 11a odst.l
zžl<ona o půdě. Tyto nríroky mohou uplatnit:
a) Oprávněné osoby' uvedené v $ lla odst. I zákona o půdě a jejich dědicové.

oprávněné osoby a jejich dědicové mají právo na převod jiných pozemků časově
neomezeno.

b) Příbuzní v řadě přímé, manžel, partner nebo sourozenec osoby uvedené v písm a),
která na ně právo nabeziplatý převod jiného pozemku podle $ 1la odst.1) převedla.
Týo osoby mají právo na převod jiných pozemků časově neomezeno'

c) Fyzické osoby mimo osob uvedených v písm.b) nebo právnické osoby, na které bylo
právo na bezúplatný převod jiného pozemku převedeno nebo na které přešlo jinak než
děděním. Naroky těchto osob však mohou být uplatněny jen tehdy, jestliže převod
pozemku proběhne ve lhůtě 2 let ode dne právní moci rozhodnutí Pozemkového uřadu.

4) Pozemek z veřejné nabídky, ktery nebude převeden na osobu, uvedenou v bodě 3 a),
převede Pozemkoqý fond ČR do vlastnictví právního nástupce uvedeného v bodě 3 b) a
bodě 3 c).
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