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Breclav: 4.8.2014

Zverejnení nepropachtovaného/nepronajatého
hospodarit pro SPÚ.
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státu a príslušnosti

V príloze Vám zasíláme seznam nepropachtovaných/nepronajatých pozemku v kat.území Brod
nad Dyjí ve vlastnictví státu a príslušností hospodarit pro Státní pozemkový úrad (SPÚ). Žádáme
Vás o zverejnení seznamu vcetne tohoto dopisu na úrední desce Vašeho obecního úradu a to od
6.8.2014 do zverejnení další nabídky, která bude dne 5.11.2014. Žádáme Vás o následné vrácení
s potvrzením uvedené doby zverejnení seznamu.
Zámerem zverejnení seznamu nepropachtovaného/nepronajatého
majetku je snaha Státního
pozemkového úradu o zajištení užívání nemovitostí na základe platných pachtovních/nájemních
smluv k nemovitostem ve vlastnictví státu a príslušnosti hospodarit pro SPÚ, jež mu náleží dle
zákona c. 503/2012 Sb. a zákona C. 229/1991 Sb. ve znení pozdejších predpisu.
Zájemci o propachtování/pronájem zverejnených pozemku mohou požádat o tyto na základe
písemné žádosti adresované na Státní pozemkový úrad, Pobocku Breclav,námestí T.G.M. 3, 69002
Breclav, s uvedením vybraných pozemku, príslušného katastrálního území, specifikací úcelu
užívání, s uvedením adresy trvalého bydlište a rodného císla a to v termínu nejpozdeji do 30
kalendárních dní po datu zverejnení tj. do 5.9.2014 (vcetne). Formulár "Žádost o užívání
nemovité veci ve vlastnictví státu, se kterou je príslušný hospodarit SPÚ" naleznete na internetovém
portálu SPÚ www.spucr.cz. nabídka pronájmu.
Další prípadné informace poskytne Pobocka Breclav, teL 519 36] 562 nebo 519 361 552.
V prípade, že je obecnímu úradu známo, kdo uverejnené pozemky užívá, dovolujeme si Vás
požádat o upozornení techto uživatelu na nutnost uzavrít pachtovní/nájemní smlouvy s SPÚ.
Tato Vaše upozornení Vám známým konkrétním uživatelum, mohou napomoci narovnání
uživatelských vztahu ve smyslu zákona c. 229/1991 Sb. a zároven zabrání prípadným stretum
zájemcu a dosavadních uživatelu.
S pozdravem

Ing. Josef Haar
vedoucí Pobocky Breclav
Státní pozemkový úrad
Prílohy: seznam pozemku v kat.území Brod nad Dyjí

~

v

,

,

,

"V

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD
Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSC 130 00 IC: 01312774, DIC: CZ01312774
Nabídka pozemku k pronájmu

Parcela

Výmera [m2]

Pobocka Breclav
nám. T.G.Masaryka 42/3, Breclav, 69014
Parcelní skupina
Kultura

Pouze cást

Brod nad Dyjí
3163/41/
3768/2/
3769/1/
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Katastr nemovitostí - pozemkové
Katastr nemovitostí - pozemkové

orná puda
zahrada
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Katastr nemovitostí - pozemkové

trvalý travní poro~
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