
Nabídka pozemkri PÚ k náhradním
za.gkrqg Úsfi nad orlicí
vkat tu Jakubovice

DaturR vyhlášenl kola ; 19.9.20,16

re titucínr - katastr

Posledni den podání žádosti o nabídnuté poz mky:
,1o,e ,16

Adresy určené prozaslánížádosti: KPÚ pro Pardubich. kraj, Boženy Němcové 231,53002 Pardublcg
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vnŘB.ltvÁ xanÍoxa PozEMKů unčBnÝcH x pŘpvonu opnÁvxĚxÝtrl osoBÁnra rnÁvxíu NÁsrupcůu poDLE zÁxoxa r, zzgtty9t su" iíprŇtú-žŇiii
1zÁxox o růnĚ;, uvnŘnnĚxÁ srÁrxína pozEMKovÝru úŘAĎ-Eď^ďŇE
19.9.2016

1) OPrávněné osobY a právní násttrpci žádají písemně o nabízené pozemky a současně dokládají
své nárokY na místně příslušnérn Krajském pozernkovém úřadu (KPÓ nebo pobočce KpŮ,
které Pozenrek nabizi. Lze tak učirrit nejpozději clo jeclnoho nrěsíce od zveřejn8ní nabíclky na
Úřední desce obecního Úřadu. Podle ustanovení § l la odst, 7 zál<onao půdě žááost o nabídnutý
Pozemek musí bÝt do{uČena na určenou adresu vču. u *usí *ít pír.-nŇ ío.mu. Jinffi
nePlatná. Ad."ru p na na seznamu pozemků vyvěšeném
na Úřední desce obce. Kompletní seznam doručovacích adres je zveřejněn na webových
stránkách SPÚ (http:i/spLrcr.cŽ). U žádostí cloručených pomocí datové schránky mohou být na
jedné Žádosti uvedeny pouze pozemky. l<teré májí shoánou dorttčovací adresu. pol<rrd žadatel
Žádá o PozemkY, které rnají jinou dorr-rčovací adresu, musí ilo clatové sclrránl<y SPÚ zaslat více
Žádostí tak, abY bYla splněna poclmínl<a uveclená v pt'eclclrozí větě. V rrabíclce pozenlkti

2)

3)

hlášené na úřední desce obecního úřadu dne 19. 9. 2016 rnu§ bÝt žádosti Ooručenv ďo
19. 10. 2016 do 17.00 hodin. Tato mezní lhůta só@ faxem nebo
v elektronické podobě.
a) K Žádosti uČiněné faxem nebo v elel<tronické podobě nelze přihlí žet v případě, že nebucle

nejPozději do 3 pracovních dnů po uveclerré mezní lhůtě áoplněna dóruoenínr originálu
Žádosti v PÍsemné fornrě na určenou aclreslt. Originál žáclosti musí být slroclrrého znění a
s vlastnoruČním podpisenr Žadatele nebo.ieho zástLrpce. ZástLrpce žad,atele rlokládá současně
originál Plné moci s Úředně potvrzeným podpisem nebo její úředně ověřenou kopii,
V PříPadě, kdY Plná moc nebyla doručena faxem nebo v elektionické podobě clo uvedóné
mezní lhŮtY nebo v případě, že originál plné moci nebo její úředně ověiená kopie nebudou
doloŽeny souČasně s originálem žádosti, nebude k této žádosti přihlédnuto.

b) V PříPadě, Že Žádost byla doručena žadatelem v uveclené mezní lhůtě (do 19. l0. 2016)
datovott schránkou nebo e-nrailem ve forrnátu pclť (Portable Document Fornrat) a opatřena
zaruČenýnr elektronicl<ýrn podpiserrr žaclatele, cloclání listinného origirrálu se nepožacluje.

c) jestliŽe Žádost byla doručena zástupcem žaclatele v uveclené ,r"rr',lhůtě (do l9. l0,'2016)
datovou schránkou nebo e-mailem ve tbrmátu pdf (Portable Docunrenl Fornrat) a opatřeria
zaruČeným elektronickým podpisem zástupce žadatele a současně byla k žádosti priložena
Plná moc se zaruČeným elektronickým podpisenr žad,atele, popř, plná moc konvertovaná
Podle ust. § 22 zák. Č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších pr"apir,i. dodání listinného
originálu se nepožaduje.

d) Dodání listinných originálů poc-lle písm. a) n-rriže být nahrazeno doručettírrr clle písrl. b) nebo
c).

Žádost o pozemek zveřejné nabídky musí obsahovat nezaměnitelné údaje o nároku, který má
b;ýt Pozemkem zcela nebo zčásti uspokojen, To znamená, že u každého iozhodnutí uvedeného
v Žádosti musí b/t uvedeno číslo rozhodnutí a uplatňovaná částka z tohoto rozhodnutí, V žádosti
nemŮŽe bý PoŽádáno o pozemky ve vyšší celkové ceně, než kolik činí nároky uvedené
v Žádosti (rrebo v několika žádostech o pozemky podaných na různých pracovištích Kpú či
PoboČkách) na základě téŽe veřejné nabídky. V opačném přípaclě je žáctost .neplatná (při
uPlatnění více Žádostíjsou všeclrny tyto žáctosti neplatné) a nelie t< nipiitrtizet,
KPřevodu lze uPlatnit nároky na převod jinélro pozeml<u podle ustanóvení § l la oclst. l zákona
o půdě. Tyto nároky mohou uplatnit:
a) OPrávněné oso-by, uvedené v § lla odst, l zákona o půdě a jejich dědicové. oprávněné

osobY a jejich dědicové mají právo na převod jiných pozemků časóvě neomezeno.
b) Příbuzní v řadě Přímé, manžel, partner nebo sourozenec osoby uveclené v písm. a), která na

ně Právo na bezúplatný převocl jiného pozenrl<u poclle § lla o<lst.l), převedla. Tyto osoby
mají právo na převod jiných pclzeml<ů časově neolllezello.



c) FYzické osobY mimo osob uvedených v písm. b) nebo právnické osoby, na l<teré bylo právo
na bezúPlatný Převod jiného pozemku převedeno nebo na které přešio jinak než děclěním.
Nároky těchto osob však mohou být uplatněny jen tehdy. jestliže převod'pozeml<u proběhneve lhůtě 2Iet ode drre právní rnoci rozhoclnutí pozenrl<ovéIro ťrřaclu nebo státnílro
Pozenrkového Úřadu 1SRÚ;,.jírrrž právcl na náhraclllí pozenlelt vzIlil<lo.

O) 
|:_'.:T.k,z veřejné nabídky, který nebucle převederi na osobu, uvedenou v bodě 3 a), převede
spu do vlastnictví právního nástupce uvedeného v bodě 3 b) a boclě 3 c).

5) K Žádosti osobY, kterou KPÚ či pobočka neeviduje jako držitele uplatněného nároku a která v ní
neuvedla výŠi uPlatňovaného nároku a KPÚ či pobočku, vjehoi obvodu nárok vznikl (které
uPlatněný nárok eviduje) nebo svůj nárok spolu se žádosií necloložila (např. rozhodnutím
Pozemkového Úřadu nebo SPÚ. smlouvou o postoupení pohledávl<y, rozhodnutím o dědictví),
se nePřihlíŽÍ. Nárok Žadatele musí být nejpozdě.ii l<e dni podání žádosti eviclován ,-'u rpú éi
pobočce, v jelrož obvodu vznikl nebo doložen spcllLr s žádosti o převocl.

6) Státní Pozemkový ÚÍad Žádá žadatele o převocl'pozernků. abý pro podání žádosti o nabízené
PozemkY,PouŽilivzor Žádosti uveřejněný na inteinetu (http:i/spucr.ci), nebo si žádost vyzvedli
na nejbližším KPU či pobočce,

7) V PříPadě více ŽadatelŮ o nabídnutý pozemek mají při výběrLr nabyvatele pozerr-rku vždy
Přednost oPrávněné osoby (a jejich clědicové) přect pi,tivnírni riástupci. požádají-li o
nabídnutý Pozemel< oPrávněná osclba a právní nástLipce, bLrcle pozerlel< převeclen clprávněné
osobě, PoŽádáJi o rrabíclnLrtý Pozerlel< více oprávněllých crsob a zároveň i právní nástupce
(nástuPoi). budou Pouze oprávněné osoby vyzvány. abý nabíclly za pclzenlek vyšší nárol<, nežjaká je u něj uvedená cena. Podle výše nabíciek stanoví ŠPÚ poradí, poclle něhož bude postupně
navrhovat oPrávněným osobám uzayřeni smlouvy. Požádá-ti o nabídnutý pozemek více
Právních nástuPcŮ, a za píedpoklaclu, že nepožááá žádná oprávněná orobu, budou právní
nástuPci vYzváni, abY nab,Ídli za pozemek vyšší nárok, neZ jaká je u něj uvedená cena. poclle
výŠe nabídek stanoví SPU Pořadí, podle něllož bucle postupně navrhovat právnínr rrirstupcůnr
uzavření smlouvy.

8) SeznamY jednotlivých yabL,z7nÝch pozenků včetně jejiclr výměry a ceny jsou k dispozici najednotlivých KPU či Pobočl<ách, na úředních desl<ách ÓUecnrcn úř;dů 6oáre místní příslušnosti
P.ozemkŮ), na elektronické Úřední desce SPÚ (http:lleagri.cz) a na internetu (httrr://spLrcr.cz).

9) Udaje o výměrách jsou informativní.
l0)Státní Pozemkový Úřad v případeclr r-rveclených v § l la oclst. 6 zál<ona o půdě pozernl<y

z veřejné nabídl<y vyřadí.
11)pokLrd v případě pozemků v chráněných ložisl<ových ťrzemích a clobývacích prostoreclr požáclá o

Prodej v mezidobí od zveřejnění nabídl<y c1o ol<anlžil<ti trzavření snrlotrvy osoba splňující
Podmínl<YProPřevodpodlečl. Ilzál<onač.20612002Sb., l<terýmsenrění záártč.6ll1988Sb,,
o hornické Činnosti, výbuŠninách a o státní báňské správě, ve znění pozclěiších předpisů, nebo
Podle § 20 zákona č,44l1988 Sb., o ochraně u uyuiití nerostného uónatswi (hórní Žákon;, ve
znéní PozdějŠÍch PředpisŮ, bude proclej realizován na tuto osobu bez ohledu na žáclosti třetích
osob o Převod. Stejný postup bLrde použit rovněž při uplatněrlí práva na převocl pozeml<u podIe
§§ 7, l 0, zákona č. 503l20l2 Sb., ve znění pozclě.}ších přeclpisťr,

12) státní pozemkový úřad neposkytuje mapy katastiu neÁoviiostí.

PříŠtí nabídka PozerrrkŮ pro oprávněné osoby a právrrí nástupce podle zákona o půdě bude
vylrlášena dne 7. 1lr2016.


