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POZEMKOVÝ FOND CESKÉ
REPUBLIKY
Sídlo: Husinecká 1024/l1a, Praha 3, PSC 13000, IC: 45797072, DIC: CZ45797072
Zapsán v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664

Adresa pro dorucování: Pozemkový fond CR, Odlouceného pracovište Breclav, námestí T.G.M. 9a, Breclav, 690
02

Váš dopis zn.:
ze dne:
naše zn.: PFCR485061/2012/59
Vyrizuje: Matoušková

Obecní úrad Brod nad Dyjí
Brod nad Dyjí 45
691 81

tel.: 519322938-9
519361562
fax: 519322417
E-mail: brec1av@pfcr.cz
datum: 29.10.2012

Vec: Zverejnení výzvy k pronájmu pozemku
V príloze Vám zasíláme seznam nepronajatých pozemku ve vlastnictví státu a správe PF CR.
Žádáme Vás o zverejnení seznamu vcetne tohoto dopisu na úrední desce Vašeho obecního úradu od
31.10.2012 do 29.11.2012 (vcetne) a následné vrácení s potvrzením uvedené doby zverejnení
seznamu.
Tento seznam bude aktualizován vždy každé ctvrtletí a bude Vám predán ke zverejnení na
úrední desce.
Zámerem techto výzev k pronájmu pozemku je snaha PF CR o uzavrení nájemních smluv
k pozemkum ve vlastnictví státu a správe PF CR, dle zákona 229/1991Sb.,§ 2, ve znení
pozdejších predpisu.
Zájemci o pronájem zverejnených pozemku mohou požádat o pronájem na základe písemné
žádosti adresované na Odloucené pracovište PF CR Brec1av, námestí T.G.M. 9a, 690 02
Brec1av,
s uvedením vybraných pozemku v príslušném katastrálním území, s uvedením
adresy trvalého bydlište a rodného císla do 29.11.2012 (vcetne). Další prípadné informace
poskytne Odloucené pracovište Breclav, tel. 519322938-9 nebo 519361562.

V prípade, že je obecnímu úradu známo, kdo uverejnené pozemky užívá, dovolujeme si
Vás požádat o upozornení techto uživatelu na nutnost uzavrít nájemní smlouvy
s odlouceným pracovištem PF CR. Tato Vaše upozornení Vám známým konkrétním
uživatelum, mohou napomoci narovnání uživatelských vztahu ve smyslu zákona
229/1991 Sb. a zároven zabrání prípadným stretum zájemcu a dosavadních uživatelu.

Ing.Petr Klanica
vedoucí Odlouceného pracovište Breclav
Pozemkového fondu Ceské republiky

Príloha: I x seznam pozemku k pronájmu kat.území Brod nad Dyjí
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FOND CESKE REPUBLIKY

Sídlo:Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSC 13000 IC: 45797072, DIC: CZ45797072
PF CR Zapsán v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664
Nabídka pozemku k pronájmu uverejnená Pozemkovým fondem CR
ÚPBreclav

parcela

Výmerá [rn2]·· .Parcelní SKupina

n.

KulturaJ50uzecást

Brod nad Dyjí
3228/ O/ O

697

Katastr nemovitostí - pozemkové

orná puda

Ne

3229/ O/ O

851

Katastr nemovitostí - pozemkové

orná puda

Ne

3230/3/

253

Katastr nemovitostí - pozemkové

orná puda

Ne
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