
POZEMKOVÝ FOND  ČESKÉ REPUBLIKY
sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664
 _____________________________________________________________________________________

Adresa pro doručování: Pozemkový fond ČR Krajské pracoviště pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín

Váš dopis zn.: ---
ze dne:  ---
naše zn :  PFCR 469508/2012/125/Dr
Vyřizuje: Drábková

tel.:  577653303
fax:  577211257
Zlín,  17.10.2012
                                                       

Věc:    Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR

Žádáme Vás jako místně příslušný obecní (městský) úřad o vyvěšení seznamu pozemků, 
které jsou nabízeny k pronájmu, na úřední desce obecního (městského) úřadu a to v termínu od 
31.10.2012 do 30.1.2013. 

Pravidla podání žádostí :

Žadatelé o pronájem budou své žádosti muset uplatnit tak, aby byly doručeny na Krajské pracoviště 
pro Zlínský kraj  Pozemkového fondu ČR ve Zlíně v termínu nejpozději do 30 dní po datu zveřejnění (tj. 
do  30.11.2012).  V případě  podání  žádosti  bude  po  tomto  termínu  uzavřena  nájemní  smlouva,  resp. 
vyhlášena výzva k podání návrhů na uzavření nájemní smlouvy. 

Pokud po uplynutí lhůty 30 dní bude podána žádost o pronájem pozemku o který nebyl v 30 denní 
lhůtě  projeven zájem,   bude  uzavřena nájemní  smlouva  s tím žadatelem,  který  jako  první  předá  na 
Krajské pracoviště pro Zlínský kraj Pozemkového fondu ČR ve Zlíně platnou žádost o pronájem.

Žádosti o pronájem, které budou obsahovat níže uvedené údaje je možné podat písemně na 
adrese  Krajského pracoviště pro Zlínský kraj Pozemkového fondu ČR ve Zlíně, Zarámí 88, 760 41 
Zlín (vyřizuje Drábková Iveta).

Obsah žádosti :
- specifikaci žadatele tj. ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (kopii občanského průkazu)
- specifikaci nemovitostí (katastrální území, parcelní čísla, druh evidence nemovitostí) 
- účel pronájmu 
- snímek mapy se zákresem parcely případně její části
- platnou plnou moc k zastupování (v případě zástupu)
- vyjádření záboru jednotlivých parcel v m2 (v případě pronájmu části pozemku) 
- sdělení zda-li jste předmětné nemovitosti již užívali a od kterého data, případně čestné prohlášení, 

že jste pozemky dosud neužívali (§14 zákona č.219/2000 Sb. v platném znění)

Děkujeme za spolupráci
S pozdravem

………………………………..
Ing. Mlada Augustinová  

                                                                            vedoucí Krajského pracoviště pro Zlínský kraj
                                                                            Pozemkového fondu České republiky

Doporučeně – na doručenku

Obecní (městské) úřady



Přílohy: soupis nepronajatého majetku
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