VEŘEJNÁ NABiDKA PozEMKŮ URČENÝCH K PŘEVoDU oPRÁVNĚNÝM
osoBÁM A PRÁVNIM NÁsTuPcÚM PoDLE zÁKoNA č. 229i1991 sb..
V ÚPLNÉM zNÉNi (zÁKoN
ÚŘADEM DNE 8.3.20í9

o PÚDÉ)' UVEŘEJNĚNÁ sTÁTNlM PozElvlKoVÝNl

1) oprávněné osoby a pÍávnj nástupci Žádaji pisemné o nabízenépozemky a souóasne

dok]ádaji své náÍoky na mistně přislušném pracov šti Stálniho pozemkového Úřadu (sPÚ)
které pozemek nabízi Lze lák uólnii nejpozdě]i do jednoho mésíce od zveřejněni nabídky
na Úřednjdesce obecniho Úiadu Podle ustanoveni s 1]a odst.7zákonao pŮdě !!dps!

o nabidnutý Dozemek musí být doruóena na určenou adresu včas a musi mit
pisemnou foÍmu. Jinak je neolátná. AdÍesa pro doručení(tj určená adresa)ie uvedena

na seznemu pozemkú VyVěšeném na Úředni desce obce' Kompletní seznam doÍučoVacich

adres ie zveřejněn na webových stránkách sPU (htip //soucr cz) V rLlbrlce Kontakty
U žádosti doručenÝch pomocídetové schÍánkv mohou bÝtna iednéžádostjuvedenv
pouze oozemkv. které maií shodnou doÍučováci adresu Pakú žadaIel žádá a
pozemky, které majijlnou doručovaci adÍesu, musi do datové schránky sPU zaslát Vice
Žádostí tak aby byia splnéna podminka uvedená V předchozi Vélě v nabidce pozemků
Whlášenéna úře(lní desce obecniho úřadu dne 8. 3' 2019 musí být žádosti doručenv
do 8.4' 20'í9 do'17.00 hodin. Teto mezní |húia se týká rŽádosti podáných fáxem nebo
v eleklÍon cké podobě

a) K žádosti učiněné fáxem nebo V elektronické podobě nelze přihlížei V případě, že

2)

3)

b) Přibuzni

nebude ne]později do 3 prácovnich dnú po uvedené mezni lhÚtě dopiněna doručenim
oÍiginálu žádos| v pisemné formě na uÍčenouadresu' origlnál žádosti musi být
shodného znéni a s vlastnoÍučnímpodpisem Žadalele nebo ]eho zástupce Zástupce
Žedatele dokládá současně oíginál ptné mocis úředně potvrzeným podpisem nebojeji
úiednéovéaenou kopll. V piipadě' kdy plná moc nebyla doÍučena faxem nebo
V elektronické podobě do uvedené mezní lhÚty nebo V připadé' že oíiglnál plné moc
nebo ]e]í Úiedně ověřená kople nebudou doloženy současně s oÍ]ginálem Žádosti
nebude k lélo žádosti přihlédnuto
V uvedené mezni lhÚtě (do 8 4 2019 do
b) V připadě, Že Žádost by]a o9lweG je'd?lc]€!]
17'00 hod) dalovou schránkou nebo e-mailem ve foímátu pdí (Porlab]c Documeni
Format) a opalřena 2eÍ!čenýmelektronickým podplsem Žadale e' dodání ]lsiinného
oíioJnálu se nepožadu]e'
c) Jestlže žádosl byla d9!&!ez'i!9]up!cn Žadatele V uvedené mezni lhúié(do 8 4 20] 9
do 17 00 hod) datovou schránkou nebo e_malem Ve formáiu pdf (Portable Documenl
Foímat)a opatřena zaíL]čeným eleklÍonickým podpisem zástUpce žadatele a současně
by a k Žádosti přiloŽena p]ná moc se zaručeným elektronickýnr podpisem Žadatele,
popř plná moc konveÍtovaná podle L]st s 22 zák č 300/2008 sb' Ve znění pozdějšlch
předprsu' dodáni listinného origlnálu se nepoŽaduje
d) Dodáni listinných originá]ú pod e pisrn a) múŽe býi nahÍázeno doručením dle pism' b)
, nebo c)
Zádost o pozemek z Veře]né nabidky musí obsahovat nezaměn]telné Údá]e o nároku. kiery
má být pozemkem zcela nebo zčásti Lrspokojen. To znamená, že U kaŽdého rozhodnuti
uvedeného V Žádostl musí být uvedeno čislo rozhodnuli a uplatňovaná čáslka z tohoto
rozhodnuli V žádosti nernúŽe býl poŽádáno o pozemky ve VyŠšícelkové ceně, neŽ kolik
óini nároky uvedené Vžádosli (nebo V několika Žádostech o pozemky podaných na
rúzných pÍacovištich sPU) na základě téŽe Veřejné nabidky' V opačnémpřipadě je Žádost
neplalná (při upla|nění vice žádosii jsou všechny tyto Žádosli neplatné) a neze kni
přihližet
K pievodu lze uplainlt nároky na převod jného pozemku podle uslanoveni s 11eodst1
zákona o pudě' Tyto nároky mohoU Uplahit:
a) oprávněné osoby uvedené v s l1a odst 1 zákona o pÚdě a jejich dědicove
opÍáVněné osoby a jejich dědicové maji práVo na převod Jiných pozemkÚ časově

l1

c)

V řadě přímé, manžel, padner nebo sourozenec osoby uvedené vpísm a)
kteÍá na ně píáVo na bezÚp atný převod jiného pozemku podle s 11a odst 1. převedla
Tyto osoby ma]i práVo na převod ]iných pozemkÚ časově neomezeno'
Fyzické osoby mimo osob uvedených V písm b) nebo právnické osoby, na kleré bylo
práVo na bezÚplalný převod jiného pozemku převedeno nebo na kieré přešloj]nak než

děděním Nároky těchto osob Však mohou být uplálněny jen tehdy. jestlrŽe převod

pozemku píoběhne Ve ihÚtě 2 lel ode dne právni mocl rozhodnuil Pozemkového Úřadu
nebo Státniho pozemkového ÚiadU' ]imŽ práVo na náhradni pozemek Vzniklo
4) Pozemek z Veřejné nabidky, který nebude převeden na osobu' uvedenoLl ! bodě 3 a)
převede sPL' do V]astnictví právního nástupce uvedeného V bodě 3 b) a bodé 3 c)
5) K Žádosti osoby, kterou krajský pozemkový uiad (KPÚ) čl pobocha neevldu]e Jako drŽrle]e
uplalněného nároku a klerá V ni neuvedla VýŠluplatňovaného nároku a KPÚ čipobočku,
VjehoŽ obvodLr nárok vznik (které uplatněný nárok evidu]e) nebo svů] náÍok spolu
se Žádosti nedo]ožila (např Íozhodnulim Pozemkoýeho UiadLr nebo sPÚ' smlouVoU o
posioupeni pohledávky, fozhodnlltím o dědiclvi), se nepřihlížíNárok žadatele musi býi
nejpozdě]i ke dnl podáni Žádosli evidován na NPÚ ól pobočce v ]eho2 obvodu vznik nebo
doloŽen spolU s Žádostj o převod
6) slálni pozemkový Úřad Žádá žadeIele o převod pozemkÚ aby pro podáni žádosli o
nabizené pozemky pouŽili Vzor Žádosti L]Veře]něný na inleÍnetu (bllp/sp!!rcJ, nebo sl
Žádosl Vy./vedllna relbl'žslm KPÚ Č' pobočce
7) V piípadě Více Žadatelú o nabídnutý pozemek ma]í při Výběru nabyvatele pozemk! vždy
přednost opÍáVněné osoby (a jejich dědicové) před právními nástupci. Požáda]i'li o
nabidnutý pozemek opráVněná osoba a právní nástupce bude poŽemek převeden
opráVněné osobě Požádá_li o nabidnulý pozemek Více opráVnéných osob a zároven l
práVni nástt]pce (náslupci), budou pollze opÍávněné osoby Vyzvány aby nabjd]y za
pozemek Vyšši náÍok' než jaká je u něi uvedcná cena Podle výše nabidek stanovi sPU
poiadí podle něhoŽ bude postupně navrhovat opráVnéným osobáÍn uzávřeni smlouvy
PoŽádá_lr o nabídnUlý pozeínek Vice práVnich nástupcÚ a za předpok|adu že nepožádá
Žádná opíáVněná osoba' budou práVni nástl]pcl vyzvánl' aby nabídll za pozernek vyssl
nárok neŽjakájeuněj uvedená cena' Podle ýyŠenabldek slanovi SPU poiadl pode
něhoŽ bude poslupně navrhoval právnim náslupcŮm uzavřenism]ouvy'
8) seznamy jednollivých nabiŽených pozemku včelně jejich VýÍrěry á ceny ]sou k dispoz cl
na jednotlivých KPU či pobočkách na Úřednich deskách obecnich Úřadú (podle místní
přis]ušnosti pozemkú)' ná eleklronické úiednl desce sPŮ (htlp /ieaofl cz) a na lnlernetu

9)

(b!tpJ6p!s!.ez)

Udaje o VýměÍách ]sou lnfoímaliVni

10)státni pozemkový úřad V případech Uvedených v
z Veřejné nabidky vyřadí

s

11a odst. 6 zákona o pudě pozemky

V připadě pozemkÚ V chráněných ]ožiskových Lizemlch a dobýVacjch proslorech
poŽádá o prodej v mezidobí od zveřejnění nabidky do okamŽiku uzavieni smlouvy osoba
splňujici podminky pro převod podie čl l| zákona č 206/2002 sb'' klerým se nréni zákon
č 61/1988 sb o horll]cké činnosti' Výb']Šllilláoh a o státlri báňské spláVé' ve 2tlélli
pozdéjšich předp]sÚ, nebo podle s 20 zákona é' 4411988 sb' o ochraně a VyuŽiti
neíoslnéhobohetstvi (hoÍnizákon) Ve zněni pozdějšich předprsÚ bude pÍode] rea]iŽován
na tulo osobu bez oh edu na žádosi| třetích osob o převod' s|ejný posiup bude pouŽt
Íovněžpi uplatnéni pÍáVa na převod pozemku podle ss 7 10' zákona č 503/2012 sb , Ve
zněni pozdě]šich předplsů
12)státní pozemkový Úřad neposkytu]e nrapy kalasku nemovilosli
1

1)

Pokud

TerÍnin přÍšii nabidky pozeÍnkÚ pro opráVněné osoby a práVnínástupce pod]e zákona o pudě
je slanoven na 3 6 2019.

