
Nabídka pozemku urcených k prevodu
podle zákona 95/1999 Sb., ve znení pozdejších predpisu, § 7v

uverejnená Pozemkovým fondem CRv
za okres PRAHA-MESTO

Datum vyhlášení kola: 20. 10. 2006

Poslední den pQdání žádosti: 20. 11. 2006
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630801 LipenceKN2268/2319zahrady3640,--NE----------- ---------- -------- ------- ----------------------
631001

LipenceKN2268/45zahrady 50,--NE---- ------- ---- -------- ---- ----- ----------------- ---------
631201

LipenceKN2269/814orná puda130,--NE----- ---------- ------ ------ --------- --- ------------ ---- ---
631301

LipenceKN2269/929orná puda260,--NE----- ---------- ---- -------- ----- ---- --- ---------- ------ ---
631401

LipenceKN2269/10230orná puda2080,--NE--------------- ---- -------- --------- --- ---------- --- --- ---
trvalé631601

LipenceKN2291/112929travní56210,--NE------- ------ ------- ---- --------- ---- --------------- ------

porosty631801
LipenceKN2295/2228zahrady2580,--NE------- ------ ---- ------- ----------------- -- ---------------

631901
LipenceKN2306/239orná puda280,--NE------- ------ ---- ------- ---------------- ------- ----- ------

632001
LipenceKN2320/2215orná puda180,--NE------- ------ ----------- ------------- --- --- ---- ----- ------

699301
RadotínKN1753960zahrady21590,--NE------- ------ ---- ------- ---------------- ------------- -----

Reporyje

1) žaloby o poskytnutí náhradních pozemku*)

621701
KN1712/1965orná puda11110,--NE2) závazek zrízení vecného bremene budoucím nabyvatelem

(právo uložení a údržby kabelového vedení)1) závazek zrízení vecného bremene budoucím nabyvatelem244501

TreboniceKN622/843orná puda290,--NE(právo uložení a údržby kabelového vedení)

2) 3x vecné bremeno pro vedení a údržbu telekomunikacnísíte700901
TreboradiceKN414/54378orná puda58640,--ANOžaloby o poskytnutí náhradních pozemku*)

700501
TreboradiceKN414/1625370orná puda326260,--NEžaloby o poskytnutí náhradních pozemku*)

700601
TreboradiceKN414/1726990orná puda347090,--NEžaloby o poskytnutí náhradních pozemku *)

700401
TreboradiceKN414/1813515orná puda173800,--NEžaloby o poskytnutí náhradních pozemku*)

701001
TreboradiceKN414/1910624orná puda136620,--NEžaloby o poskytnutí náhradních pozemku *)

700301
TreboradiceKN414/225896orná puda75820,--ANOžaloby o poskytnutí náhradních pozemku *)

700201
TreboradiceKN414/236748orná puda86780,--ANOžaloby o poskytnutí náhradních pozemku *)

506201

VysocanyKN1707/290
ostatní

9720,--
NE--------------------- --- --------- ------------------ -------

plochy

Pozemkový fond CR si vyhrazuje právo ve zvlášte zduvodnených prípadech nemovitosti z verejné nabídky dodatecne vyradit.

POZNÁMKA I( DOPLNUJÍCÍM INFORMACÍM:

*) na pozemku vázne/ou žaloba/y o poskytnutí náhradních pozemku bez narízeného predbežného opatrení soudu
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VEREJNÁ NABÍDKA POZEMKU URCENÝCH K PRODEJI

PODLE § 7 ZÁKONA c. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PREVODU ZEMEDELSKÝCH
A LESNÍCH POZEMKU Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNENÍ

POZDEJŠÍCH PREDPISU

(DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI PUDY),
UVEREJNENÁ POZEMKOVÝM FONDEM CR DNE 20. 10.2006.

Pozemkový fond muže prodat zemedelské pozemky podle § 7 zákona o prodeji
pudy:

a) oprávneným osobám ve smyslu § 1 odst. 2 písmo a) zákona o prodeji pudy ve spojení s
§ 11a zákona C. 229/1991 Sb., o úprave vlastnických vztahu k pude a jinému zemedelskému
majetku, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "zákon o pude"), které mají právo na prevod
jiného pozemku podle § 11a zákona o pude, pokud nárok této oprávnené osoby (tj. i fyzické ci
právnické osoby, na kterou nárok prešel nebo byl preveden) vyjádrený v korunách ciní nejméne
50 % z minimální ceny pozemku (§ 9 odst. 3 zákona o prodeji pudy),

b) samostatne hospodarícím rolníkum, kterí prokazatelne provozují zemedelskou výrobu
minimálne po dobu 36 mesícu na pozemcích o rozloze nejméne 10 ha v katastrálních územích
obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do nehož náležejí pozemky
urcené k prodeji,

c) spolecníkum obchodních spolecností nebo clenum družstev, které provozují
zemedelskou výrobu minimálne po dobu 36 mesícu na pozemcích v katastrálních územích obce
nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do nehož náležejí pozemky
urcené k prodeji,

d) osobám podle § 4 odst. 1písmo a) zákona o prodeji pudy, které vlastní nejméne 10 ha
zemedelské pudy v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí
s katastrálním územím, do nehož náležejí pozemky urcené k prodeji.

Nabyvatelem zemedelských pozemku podle § 7 zákona o prodeji pudy muže být
fyzická osoba, která je státním obcanem Ceské republiky, nebo obcan jiného clenského státu
Evropské unie s prukazem o povolení k pobytu pro státního príslušníka clenského státu
Evropských spolecenství, pokud je evidován v evidenci zemedelských podnikatelu u
príslušného obecního úradu obce s rozšírenou pusobností podle zvláštního zákona, a jeho
trvalý pobyt je alespon 3 roky; obec s tím, že musí splnovat zákonné podmínky podle § 7
odst. 1zákona o prodeji pudy nebo oprávnená osoba uvedená v § 4 odst. 1písmo d) zákona o
prodeji pudy.

Informace pro prodej:
Výše uvedené osoby mohou o koupi zemedelského pozemku písemne požádat na místne

pi'islušném územním pracovišti Pozemkového fondu do 1 mesíce ode dne vyhlášení prodeje na
úrední desce obecního úradu. Žádosti musí být Pozemkovému fondu v uvedené lhute doruceny,
nepostacuje podat žádost k preprave. V této nabídce vyhlášené na úrední desce obecního úradu
dne 20. ríjna 2006 musí být žádosti doruceny Pozemkovému fondu 20. listopadu 2006 do 17.00
hod. Mezní lhuta se týká i žádostí ucinené telefaxem nebo v elektronické podobe. K žádosti
ucinené telefaxem nebo v elektronické podobe nelze prihlížet v prípade, že nebude doplnena
nejpozdeji do 3 dnu predložením nebo dorucením originálu žádosti, prípadne písemnou žádostí
shodného znenÍ.

O koupi zemedelského pozemku ležícího na území hlavního mesta Prahy mohou výše
uvedené osoby v uvedené lhute písemne požádat na Pozemkovém fondu CR, se sídlem v Praze 3,
Husinecká 1024/11a, PSC 13000.
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Požádá-li o koupi zemedelského pozemku více osob uvedených v § 7 odst. 1 zákona
o prodeji pudy, vyzve je Pozemkový fond, aby nabídly kupní cenu. Podle výše nabídnuté kupní
ceny stanoví Pozemkový fond poradí osob, a poté prodá zemedelský pozemek té z nich, která se
s nejvyšší cenou umístila na prvním míste v poradí. Pokud tato osoba neuzavre ve stanovené lhute
(§ 11 odst. 3 zákona o prodeji pudy) smlouvu, bude Pozemkový fond postupne vyzývat k uzavrení
kupní smlouvy osoby na dalších místech v poradí. V prípade, že nekteré nabízené kupní ceny
budou shodné, vyzve Pozemkový fond osoby se shodnými nabídkami k podání nových nabídek
s tím, že nove nabízená cena nesmí být nižší než cena, která byla shodne nabídnuta. Nove
nabízená cena nemá vliv na již stanovené poradí ostatních osob.

Tuto výzvu Pozemkový fond neuciní, pokud mezi osobami, které požádaly o koupi
zemedelského pozemku, je oprávnená osoba, jejíž nárok uplatnený na prevod vznikl nevydáním
pozemku nebo jejich cástí nacházejících se v katastrálním území obce nebo v katastrálním území,
které sousedí s katastrálním územím, do nehož náleží pozemek urcený k prodeji a financní
hodnota nároku predstavuje nejméne 70 % z minimální ceny pozemku urceného k prodeji, nebo
osoba, která má tento pozemek pronajatý od Pozemkového fondu ke dni vyhlášení prodeje a po
dobu 36 mesícu pred vyhlášením prodeje byla nájemcem nebo podnájemcem tohoto pozemku. Do
požadované doby 36 mesícu se zapocítává i doba, po kterou byl nájemce nebo podnájemce
pozemku právním predchudcem soucasného nájemce. Tyto osoby mají pred ostatními osobami
uvedenými v § 7 odst. 1 zákona o prodeji pudy prednostní právo na prodej, a to tak, že na prvním
míste v poradí bude oprávnená osoba a na druhém míste bude nájemce, pokud toto právo uplatní
v žádosti.

Podmínka nájmu nebo podnájmu bude považována za splnenou i v prípade, že osoba
uplatnující prednostní právo z titulu nájmu mela po stanovenou dobu v nájmu nebo podnájmu
zemedelský pozemek v majetku státu odpovídající velikosti v katastrálním území obce, do nehož
náleží pozemek (pozemky) urcený k prodeji dotcený pozemkovou úpravou, který vznikl na
základe rozhodnutí o výmene nebo prechodu vlastnických práv.

Osoba, která bude uplatnovat prednostní právo na prevod z titulu nájmu, muže tímto
zpusobem nabýt pozemek (pozemky) maximálne do výše 70 % výmery pozemku nabídnutých
k prodeji, u kterých ke dni vyhlášení prodeje splnuje podmínky pro vznik prednostního práva.
Jestliže osoba uplatnující prednostní právo z titulu nájmu splnuje podmínky pro vznik
prednostního práva pouze k jednomu pozemku, omezení uvedené v predchozí vete se neuplatní.
Celková výmera pozemku nabytých s využitím prednostního práva z titulu nájmu je omezena na
nejvýše 500 ha. Pro osoby uvedené v § 7 odst. 1 písmo c) zákona o prodeji pudy je tato výše
spolecná pro spolecníky jedné obchodní spolecnosti nebo cleny jednoho družstva.

U spolecníku obchodních spolecností nebo clenu družstev podle § 7 odst. 1 písmo c) zákona
o prodeji pudy platí, že podmínky pro vznik výše uvedeného prednostního práva splnuje obchodní
spolecnost, jejímž je spolecníkem, nebo družstvo, jehož je clenem. Spolecník obchodní
spolecnosti nebo clen družstva muže své prednostní právo uplatnit pouze s písemným souhlasem
obchodní spolecnosti, jejímž je spolecníkem, nebo družstva, jehož je clenem. Tento souhlas
týkající se konkrétního pozemku musí být priložen k žádosti.

Jestliže podmínky pro vznik prednostního práva splní více oprávnených osob nebo více
osob z titulu nájmu a požádají o prevod, vyzve Pozemkový fond oprávnené osoby splnující
podmínky pro vznik prednostního práva na prevod, nebo v prípade, že o prevod nepožádaly
oprávnené osoby s využitím prednostního práva, osoby splnující podmínky pro vznik
prednostního práva z titulu nájmu, aby nabídly kupní cenu. Podle výše nabídnuté kupní ceny
stanoví Pozemkový fond poradí osob, a poté prodá zemedelský pozemek té z nich, která se
s nejvyšší cenou umístila na prvním míste v poradí. Pokud tato osoba neuzavre ve stanovené lhute
(§ 11 odst. 3 zákona o prodeji pudy) smlouvu, bude Pozemkový fond postupne vyzývat k uzavrení
kupní smlouvy osoby na dalších místech v poradí. V prípade, že nekteré nabízené kupní ceny
budou shodné, vyzve Pozemkový fond osoby se shodnými nabídkami k podání nových nabídek
s tím, že nove nabízená cena nesmí být nižší než cena, která byla shodne nabídnuta. Nove
nabízená cena nemá vliv na již stanovené poradí ostatních osob.
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Pokud do jednoho mesíce ode dne vyhlášení prodeje požádají o prevod osoby podle § 5 a 6
zákona o prodeji pudy splnující ve vztahu k prevádenému pozemku podmínky stanovené v § 5
nebo § 6 zákona o prodeji pudy, mají prednost pred zájemci podle § 7 zákona o prodeji pudy, a
to v poradí

a) uživatel (uživatelé) pozemku v zahrádkových nebo chatových osadách,
b) vlastník stavby,
c) obec,
d) vlastník sousedícího zemedelského pozemku.

s tím, že se prevod provede podle podmínek uvedených v § 5 nebo § 6 zákona o prodeji pudy.
Jestliže osoby uvedené v § 5 nebo § 6 zákona o prodeji pudy do 1 mesíce ode dne vyhlášení
prodeje nepožádají o prevod podle § 5 a 6 zákona o prodeji pudy, právo na prevod zemedelského
pozemku tímto zpusobem jim zanikne.

Údaje o výmerách a nájmu jsou informativnÍ.

Prílohy k žádostem:

a) Žádost oprávnené osoby podle § 7 odst. ! písmo a) zákona o prodeji pudy
Prílohou žádosti jsou:
• doklady prokazující nároky žadatele dle zákona c. 229/1991 Sb., ve znení pozdejších

predpisu, v prípade, že jsou v žádosti uplatneny na úhradu kupní ceny
- kopie pravomocného rozhodnutí príslušného okresního úradu - pozemkového úradu,

ze kterého vyplývá nárok na prevod pozemku podle § 11a zákona o pude, vc. ocenení
nároku

- kopie smlouvy o postoupení pohledávky v prípade, že jde o postoupený nárok
• cestné prohlášení oprávnené osoby

• cestné prohlášení k uplatnení prednostního práva

• výpis z obchodního rejstríku, na kterém bude spolecníkem uvedeno, že výpis odpovídá
skutecnosti, respektive prohlášením v prípade, že v rej stríku doposud není provedena žádná
zmena - originál, nebo úredne overená kopie ne starší 3 mesícu (predkládá pouze právnická
osoba jako oprávnená osoba).

• plná moc v prípade, že je žadatel zastoupen osobou oprávnenou jednat za žadatele.

• specifikace dalších uplatnovaných nároku.

b) Žádost samostatne hospodarícího rolníka podle § 7 odst.! písmob) zákona o prodeji pudy
Prílohou žádosti jsou:
• doklady prokazující nároky žadatele dle zákona c. 229/1991 Sb., ve znení pozdejších

predpisu, v prípade, že j sou v žádosti uplatneny na úhradu kupní ceny:
kopie pravomocného rozhodnutí príslušného okresního úradu - pozemkového
úradu, ze kterého vyplývá nárok na prevod pozemku podle § 11a zákona o pude,
vc. ocenení nároku

kopie smlouvy o postoupení pohledávky v prípade, že jde o postoupený nárok
• kopie osvedcení o zápisu do evidence samostatne hospodarícího rolníka

• cestné prohlášení samostatne hospodarícího rolníka, že provozuje zemedelskou výrobu
minimálne po dobu 36 mesícu na pozemcích o rozloze nejméne 10 ha v katastrálních
územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do nehož
náležejí pozemky urcené k prodeji, a tím splnuje podmínky stanovené v § 7 odst. 1 písmo b)
zákona - na predepsaném formulári

• cestné prohlášení k uplatnení prednostního práva

• plná moc v prípade, že je žadatel zastoupen osobou oprávnenou jednat za žadatele
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• specifikace dalších uplatnovaných nároku.

c) Žádost spolecníka obchodní spolecnosti nebo clena družstva podle § 7 odst. 1 písmo c)
zákona o prodeji pudy
Prílohou žádosti jsou:
• doklady prokazující nároky žadatele dle zákona c. 229/1991 Sb., ve znení pozdejších

predpisu, v prípade, že jsou v žádosti uplatneny na úhradu kupní ceny
kopie pravomocného rozhodnutí príslušného okresního úradu - pozemkového

úradu, ze kterého vyplývá nárok na prevod pozemku podle § lla zákona o pude,
vc. ocenení nároku

kopie smlouvy o postoupení pohledávky v prípade, že jde o postoupený nárok
• originál nebo úredne overená kopie výpisu z obchodního rejstríku ne starší trí mesícu

u spolecníku verejné obchodní spolecnosti, komanditní spolecnosti, spolecnost
s rucením omezeným a akciové spolecnosti, na kterém bude spolecníkem uvedeno, že
výpis odpovídá skutecnosti resp. prohlášením v prípade, že v rejstríku dosud není
provedena príslušná zmena

• cestné prohlášení clena obchodní spolecnosti, že obchodní spolecnost, jejímž je
spolecníkem nebo družstvo, jehož je clenem, provozuje zemedelskou výrobu minimálne
po dobu 36 mesícu na pozemcích v katastrálních územích obce nebo v katastrálním
území, které sousedí s katastrálním územím, do nehož náležejí pozemky urcené k prodeji,
a tím splnuje podmínku stanovenou v § 7 odst. 1 písmo c) zákona o prodeji pudy

• akcionári (spolecníci) akciové spolecnosti prokazují to, že jsou akcionári:
a. u akcií na jméno v listinné podobe výpisem ze seznamu akcionáru,
b. u akcií na jméno v zaknihované podobe výpisem ze strediska cenných papíru,
C. u akcií na majitele v listinné podobe akciemi,
d. u akcií na majitele v zaknihované podobe výpisem ze strediska cenných papíru
e. nejsou-li vydány akcie spolecnosti zatímními listy

• cestné prohlášení o nabytí pozemku s uplatnením prednostního práva
• souhlas a prohlášení obchodní spolecnosti nebo družstva s uplatnením prednostního práva

k nabízenému pozemku podle § 7 odst. 5, 6 zákona o prodeji pudy
• clenové družstva prokazují skutecnost, že jsou cleny, výpisem ze seznamu družstevníku
• plná moc v prípade, že je žadatel zastoupen osobou oprávnenou jednat za žadatele
• specifikace dalších uplatnovaných nároku

d) Žádost vlastníka 10 ha podle § 7 odst. 1 písmo d) zákona o prodeji pudy
Prílohou žádosti jsou:

• doklady prokazující nároky žadatele dle zákona c. 229/1991 Sb., ve znení pozdejších
predpisu, v prípade, že jsou v žádosti uplatneny na úhradu kupní ceny

kopie pravomocného rozhodnutí príslušného okresního úradu - pozemkového
úradu, ze kterého vyplývá nárok na prevod pozemku podle § 11a zákona o pude,
vc. ocenení nároku

kopie smlouvy o postoupení pohledávky v prípade, že jde o postoupený nárok
• originál nebo úredne overená kopie výpisu z katastru nemovitostí, kterým žadatel prokáže

vlastnictví k minimálne 10 ha zemedelských pozemku v katastrálních územích obce nebo
v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do nehož náležejí pozemky
urcené k prodeji

• cestné prohlášení, že žadatel vlastní nejméne 10 ha zemedelské pudy v katastrálních
územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím,do nehož
náležejí pozemky urcené k prodeji a tím splnuje podmínku stanovenou v § 7 odst. 1
písmo d) zákona o prodeji pudy

• cestné prohlášení k uplatnení prednostního práva
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• plná moc v prípade, že je žadatel zastoupen osobou oprávnenou jednat za žadatele
• specifikace dalších uplatnovaných nároku.

Podrobné informace vcetne výpisu jednotlivých pozemku, žádosti a cestná
prohlášení jsou zájemcum k dispozici na místne príslušném územním pracovišti
Pozemkového fondu CR, ohledne pozemku ležících na území hlavního mesta
Prahy jsou tyto informace, žádosti a cestná prohlášení k dispozici
na Pozemkovém fondu CR, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a,
PSC 13000, a na webové stránce http://www.pfcr.cz.
Pozemkový fond CR žádá zájemce, aby své žádosti o prevod pozemku podávali
na formulárích PF CR príslušnému územnímu pracovišti nebo v prípade
pozemku ležících na území hlavního mesta Prahy Pozemkovému fondu CR, se
sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSC 13000.

UPOZORNENÍ:

Pokud v prípade pozemku v chránených ložiskových územích a dobývacích prostorech
požádá o prevod v mezidobí od vyhlášení prodeje (prevodu) do okamžiku uzavrení smlouvy
osoba splnující podmínky pro prevod podle cI. II zákona c. 20612002 Sb., kterým se mení zákon c.
61/1988 Sb., o hornické cinnosti, výbušninách a o státní bánské správe, ve znení pozdejších
predpisu, nebo podle § 20 zákona c. 44/1988 Sb., o ochrane a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znení pozdejších predpisu, bude prevod realizován na tuto osobu bez ohledu na žádosti
tretích osob o prevod.

Další termín verejné nabídky pro prodej pozemku podle § 7 zákona o prodeji pudy je
stanoven na 5. února 2007.

Pozemkový fond CR si vyhrazuje právo ve zvlášte zduvodnených prípadech nemovitosti z verejné nabídky dodatecne
vyradit.
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