
5) K žádosti osoby, kterou místně příslušné pracoviště Pozemkového fondu Čn3ato držitele
uplatněného niíroku neeviduje a která v ní neuvedla pracoviště Pozemkového fondu ČR,
vjehoŽ obvodu nárok vznikl (které uplatrrěný niírok eviduje) nebo svůj niírok spolu
s žádostí nedoloŽila (např. rozhodnutím pozemkového úřadu' smlouvou o postoupení
pohledávky' rozhodnutím o dědictví), se nepřihlíží. Nrárok žadatele musí být nejpozději ke
dni podání žádosti evidoviín místrrím pracovištěm Pozemkového fondu ČR, vjehoŽ
obvodu vznikl nebo doložen spolu s žádostí o převod.

6) Pozemkoqý fond ČR žádá žaďatele o převod pozemků, aby pro podríní žádosti o nabízené
pozemky použili vzor žádosti uveřejněný na internetu (http://www.pfcr.cz), nebo si žádost
vyzvedli na nejbliŽším pracovišti Pozemkového fondu ČR.

7) v případě více žadatelů o nabídnuty pozemek mají při výběru nabyvatele pozemku vždy
přednost oprávněné osoby (a jejich dědicové) před právními nástupci' Požádají_li o
nabídnuý pozemek oprávněná osoba a právní nástupce, bude pozemek převeden
oprávněné osobě. Požádá-li o nabídnuý pozemek více oprálzněných osob a zároveň i
právní nástupce (nástupci), budou oprávněné osoby vyzvány, aby nabídly za pozemek
vyšší nrírok, než jakáje u něj uvedená cena. Podle rnýše nabídek stanoví Pozemkoý fond
CR pořadí, podle něhož bude postupně navrhovat oprárměným osobám uzavření sg*rlouvy.
Požádá'Ii o nabídnuý pozemek více právních nástupců, budou vyzvéni, aby nabíd\i za
pozemek vyšší nárok, než jaká je u něj uvedená cena. Podle qýše nabídek stanoví
Pozemkový fond ČR pořadí, podle něhoŽ bude postupně navrhovaiprávním nástupcům
uzavření smlouvy.

8) Seznamy jednotlirných nabuených pozemků včetrrě jejich vyměry a ceny jsou k dispozici
na místně příslušných pracovištích Pozemkového fondu ČR' na uředních deskách
obecních uřadů (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 veřejné nabídky dodatečně vyradí.
1l)Pokud vpřípadě pozemků vchráněných ložiskoqých územích a dobývacích prostorech

požádá o prodej v mezidobí od zveřejnění nabídky do okamžiku uzavření smlouvy osoba
splňující podmínky pro převod podle čl. II zákona č:.20612002 Sb., kterym se mění zákon
č. 6111988 Sb., o hornické činnosti, rnýbušninách a o státní báňské správě, ve mění
pozdějších předpisů, nebo podle $ 20 zákona č. 44lL988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude prodej realizován
na tuto osobu bez ohledu na Žádosti třetích osob o převod. Stejný postup bude pouŽit
rovněž při uplatnění přednostního práva obce na převod pozemku podle zárkona
č).9511999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

l2) Pozemkový fond ČR neposkytuje mapy tatastru nemovitostí.

Termín příští nabídky pozemků pro oprávněné osoby podle zákona o půdě bude uveden na
internetových stránkách PF ČR Gttgló^^u&pfg.%).
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