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vpŘr,rxÁ naxÍnxa pozn,n,rxŮ unČn,nÝcH K PRoDEJI
PSDLE s z zařb} Ač,.g5l|gg9 Sb., ó Poil^úiN'KÁóIr pŘE,voou zpmĚoĚrsxÝctl

a rp ŠxÍc rr pó ánl \žď í íí ;sriičíií šrÁiíŇa .ItnE o s oBY, vp zxĚxÍ
pozoÉ.lšÍcm pŘnppIsŮ

@Árn, rBru zÁroN o PRoDEJI PUDY)'
uvp,ŘprilĚ,nÁ pozn,mxovÝN,l FoNDEm Čn DNE 7. 8. 2009

Pozemkový fond rnůže prodat zemědě1ské pozemky podle $ 7 zákona o prodeji

půdy: .]^:j ..-o-l^ 
"l 

oprávnění-rn osobánn ve smyslu $ 1 odst, 2 písrn. a)'zákona o pr.odeji půdy ve spo;ení s

$ 11a zákona č,zzgll991 Sb., o úpra,,j vlashrickjlch vztahů kpůdě a jinérrru zemědělskérnu

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,"ákon o půdě..), které nrají právo na pŤevod

jiného pozemku podle $ lla zákona o pťldě, pokucl nárok této oprávněrré osoby (tj. i Íýzické či

právnické osoby, na kterou nárok přešei nebo.byl převederr) vyjáciřený v kor.rrnách činí nejméně
.5O 

oÁ zrnínimální ceny pozemku ($ 9 odst. 3 zákana o prodeji půdy),

b) samostatne leáspodařícím rolníkůrn, kteří prokazatelně provozují zeměděIskou ýrobu
minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcí ch o razÍaze ne.jméně 10 ha v katastrálních územích

obce nebo v katastrálil imuzetní, któré sousedí s katastrálním územím, do něhoŽ náLežeji pozernky

určené k prodeji,
c) společníkům obchodních společností nebo členům družstev, které provozují

zernědělskou lýrobu mininrálně po dobu 36 rněsíců na pozemcích v katastrálních územích obce

nebo v katasilálním uzemi, kteié sousedí s katastr áIniÁ uzemím, do něhoŽ náIežeji pozemky

ulčené k pr.odeji,
d) osobánr podle $ 4 odst. 1 písm. a) zákona o prodejí půdy' které vlastní nejrrréně 10 ha

zernědělské půdy v kátastrálních územích obce neÚo v katasttá|rum uzemi. které sousedi

s katastrálním úzenrím. do něhož ná|ežejipozeml'ry rrrčené k protíeji.

Nabyvatetenr zemědětskýclr pozemt.ů podle $ 7 zákona o pl.odeji půdy může být

fyzická osoba, která je státním občanenr Česté ..p..ňlik;', nebo občan jiného členského státu

Evropské unie s p,ďk",** o povolení k pobytu pro státního příslušníka č|enského státu

Evropských společenstvÍ, pokud je e,oidooán v'evidencí zernědělských podnikatelů u

příslušného obecního úřadu obce s rozšířerrou půso|rrrostí podle zr.iáštníiro zákona, a jejich

trvalý pobyt je alespoň 3 rol<y; obec s tím, že rnusí splňovat zákonné podmínky podle $ 7

odst. tr zákonao pooo";i půdy nebo oprávnúná osoba uvcdená 1, $ 4 odst. 1 písm. d) zákona o

prodeji půdy.

Inforulace pro Prodej:
Výše uvedené osoby tlohou o koupi zerrrědělského pozenrku písenrně pož'ádat na místně

příslušnénr územnítn p.u"o.,išti Pozernkovélro fonclu do 1 rněsíce ocle dne lyhlášení pr"odeje na

úřední desce obecního úř.adu'

osolry' které se zúčastní procleje, tj. podají píse.nrnota žádost' jsou povinrry sloŽit

kauci za podinirrek zveřejněných při tomto v5'hlášení prcdeje.

Žádosti nrusí být Pozerrrkóvému fondu r, ur.eclené ihůtě doručeny' nepostačuje podat

Žádost k pi.epravě' u práoeJe v nabídce v1,hlášené na úřední desce obecníhcl úř.adu dne 7. 8. 2009

musí být žádosti doručeny Pozemkovému fonc]u do7,9.2009 do 17.00 hod. Mezní lhuta se

týká i žáó,osÍí učiněných ťaxem nebo v elektronické poclobě. K žádosti učiněné faxem nebo

v elektronické porlobě nelze př.ilrl iŽeÍ v příparlě, Že rrebude doplněna nejpozději do 3 dnů

předloŽením nebo dorrrčenínr originálu zaáosti v písemné ťonrrě s vlastnoručnínr podpisem

Žad'ateIe nebo jeho zástupce, s cloloŽeníin originátru plné moci.
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Kauce a její ptratba:
o rnusí být zaplacerra zvlášť za každý pozernek nejpozději poslední den |hůty pro podání

žádosti, tj. nejpozctěji due 7.9.2ga9. Zap|acením katlce se rozumí připsání částky na níže

uvedený účet. Úhrada r,lrotovosti do pokladny PF ČR není možná.
e variabilní a specifický s),rnbol rrrusí být řáctně v1'plněn.v, jinak nelrude realizovaná platba

považována za sloŽenou kauci

" nrusí být uhrazena na účet Pozemkové|ro fondu Čn e" rzssg0154/0100 vedený u Komerční
banky, a.s.

. variabilnín s)'nrbolenr je číselný údaj uvcdený ve sloupci Variabilní symbol v

seznamu ,,Nabídka pozen.rkri určených k př'er'oclu podle zítkona 95fi'q99 Sb. $ 7

uveř"ejněná Fozenrkovým fondern CR..
c specifickýrn s1'rnbolenr je u íyzické crsoby celé rodné číslo (lomítko se ve speciÍickém

symbolu rreuvádí) nebo identifikačnrí čísto GČ) tl právnické osoby pouze jako osoby

oprávněné
o pokud fyzická osoba nemá rodné číslo přiděIeno, potom se specifický symbol uvádí

v desetinrístnénr čísle a to ve tvaru: pro }nuže RRNíh{DD1111 tj. rok,měsíc,den
nařození a 4 jedničky (např" 70a?J6flttr uvede lrnuž ruBrozený 16"února 1970)' pro
ženy RR$EI'/'DD2222 tj. rok,rněsíc,rJen narození a 4 dvojky (např. ,700216Ž222

uvede žena narozená 1ó" února 1970)
o rýše kauce činí 50Á z mirrirnální ceny zeiněe!ělskýcll pozeneků, nejméně však

5000,- Kč. Oznarnuje s'e při ryhIášerrí prode.je každého zenrědělského pozernku.

Doporrrčujerree žadaÉexůni variabilní a speciťlcký sy*rboi pečli-''ě zk.ontrolovat před

odesláním kauce na ú.řet Pozenrkového fondu CR !

Fomu1áře Žádostí k nabídce jsou k díspozici na úzenních pracovištích Pozeirrkového forrdu

ČR a oele na webov.y-ch stránkách Fozemkového fonc1u CR wrvw.pfcr.cz pod odkazern Prodej půdy.

o koupi zeinědětrskóho pozemku težícíb'o na uzemí lrlavního města Prahy mohou výše

uvedené osoby r'. uvedené lbůtě písemněpožádat na Pozenrlcovérn fondu CR, se sídlem v Praze 3,

Husinecká 10]4 l1a, PSC 130 00.

Požádá-Ii o koupi zemědělského pozenrku více c,sob r;l'edených v $ 7 oclst. 1 zákona

o prodeji půd1i, r,yzve je Pozerrr},'ový fond, aby nabídly kuprrí cenu. Podie r,1,še nabídnuté kupní

ceny stanoví Pozernkový fonrlpořadí oSoTD, a pctó pr.odá zeměclělský pozenrek té z nich, která se

s nejr,ryšší cenou urnístila na prvním místě v pořadí' Pokud tato osoba nevyuŽije právo na převod,

prodej podle $ 
,7 zákona o pr"ode.ji půc1y končí.

Ťuto uý,,nl Pozemkoq' fond neučiní, pokud nrezi osobami, které požádaly o koupi

zemědělského pozemku, je oprávněná osoba. jejíž nárok uplatněný na přer'od vznikl nequdánírn

pozemků nebo jejic1r částí nac1rázejícich se v katastrálnírrr území obce nebo r, katastrálním uzemí,

které sousedí s katastrálnín ťtzemím, do něhoŽ ná\eži pozetnek rrrčerrý k pr.odeji a finanční

lrodnota nároku předstai,erje nejmérrě 1a % z nrininrální ce]ny pozemk.u určenélro k prodeji, nebo

osoba, která rná tento pozeiire}l plona.jatý od Pozerrrkor'élro ťo.irdu ke dni 1,-ylrlášení prodeje a po

dobu 36 nrěsíců přecl rryirlášerrírrr prodeje byla nájeirrceirr nebo p'odr-,ájemce]rr tohoto pozenrku. Do
poŽaclované c1oby 3ó rněsíců se započítiivá í doba, pcl kleroi; tryl rrájenrce nebo podnájernce

pozenku prár'níni př.edchůcicem současnélro nájenrce. 'fyto osolry mají před ostatnírni osobami

uvecienýiní l' { 7 odst. I zákona o pi"odeji půdy př.ednostní právo n:r prodej, a to tak" Že na prr'nítlr

místě v pclřaclí bucle oprár,něná osoba a na dr.ulrém rnístě btrde nájemce, pokud toto pr.ávo uplatní
v žádosti.

Podrrlínka náirnu nebo podnájmu bude povaŽor'ána za splněnou i v př.ípadě, že osoba

uplatňující př.ednostní právo Z titulu nájmu rněla po Stanorzenou dobu v nájrnu rrebo podnájmu

zernědělský pozenrek v rrrajetku státu odpovídající velikostí v katastr.álním ťtzenrí obce, do něhož

náIeži pozemek (pozerrri<y) určenj' k prodeji clotčený pozemkovou úpravou' kteý vznikl na

zák|adě rozlrodnutí o rýměrrě rlebo přechodu vlastnických pi.áv.

osoba, která bude uplatňovat pře,cnostní prá.,.o na přer'ocl z titulrr ná-imu, nrůŽe tírnto

způsobeirr nab1,t pozernek (pozernky) rnaxiirrálně do iše 70 % ryměry pozerrrků nabídnutých
k prode.ii, u kteých ke dni vyhtášení prodeje splňuje po.lrnínk1, pro vznik přednostního práva.

JestliŽe osoba uplatňující pi.eclnostní pr.ávo Z titulu niljrnu splňuje poclrnínky pro vznik
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pi.ednostrrího práva pouze kjednornu pozetnku, otr-iezení uriedené v přeciclrozívětě se neupiatní.

Celkor,á q.rrěra pozerrrků 
''ábytý"i.' 

s r1lržitím přednostrrího práva z titulu nájrrrrr je otnezetra na

nejvýše sóo tra. Pro osob1, ur,edené V $ 7 odst. 1 písm. c) záI,<ana o procieji půdy je tato výše

spotát''a pro společníky jeclrré obc]-rodní společnosti nebo č1eny jerinoho druŽstva.

U společrríků obchodníc,h společnoití nebo členů rJružstev pod1e $ 7 odst. 1 písrrr. c) zákorra

o prodeji půdy platí' že podininky pr.o vznik výše uvedeného přednostního práva splňuje obchodní

,pol.e.'o,i, j,ejínž je společr'ríkerrr, nebo druŽstvo, jehoŽ je členenr. Společník obchodní

společnosti n"úo člen rlruižstr,a nrťržr: své přednostní právo l-rplatnit pouze s písenným souhiasenr

otchoc1rrí spoiečrrosti, jejílnž je společnrket'tl, nebo dnrŽs1,va. jelroŽ je čieneirr' Tento souhias

týkající se konkrétlrího pozernku tnusí bý přiložen k ŽárJostj.

JestliŽe pc,drnínky pro riznik předÁostnílio práva sp1ní více opráurěných clsob nebo více

osob z titulu nájm,, u poiádu1í o převorl, ý)/ZYť Pozemkový fond oprár,něnó osoby splňující

podrnínky pro vznik pie.1nosiního práva rra pi.evod, nebo v př.ípadě, že o převod nepoŽádaly

opra.,nené osoby s 11,užitírrr př.eánostního práva, osoby splňující podmírrkv pro vzník

piednostriího pl.áva z tiru1u nájniu, aby nabídly kupní cerru. Poclle výše riabídnuté kupní ceny

stanoví Pozeinko.i fond poi.ádí osob, a poté prodá zentldětrský pozemek té z nich, která se

s nejr,yšší cenoll ullrístila na pruníir.r místě v-pořaclí. Pokud tato osoba nev1uŽije právo na převod,

prodej pod1e 9 7 zákona o prodeji pů.cly končí.

ocle dne vyhiášení pr"orieje pažádají o převod osoby poclle

splňr:jicí ve vztahu lc převáděnénru pozemku poclmínky

piode,ji půdy' maji přeclnost před záje'rnci pod1e $ 7 zákona

Pokud do jednoho rněsíce

$$ 5 a 6 zákona o prodeji půdy
stanovené v $ 5 ne,bo $ 6 zákona o

o prodeji půdy, a to v pořadí
zahs: ád.kových netlo chatových osadách.a) uŽir,atel (u'živatetre) pozenrku v

b) vlastník star,briz"

c) otrec,
d) v1 astník souseclícílro zernědělského pozemku

s tím, Že se převod provede poclle podrrrínek uvederrýclr v $ 5 nebo $ 6 zákona o pr.odeji pťrdy.

JestliŽe o,oby ur,edené v $ 5 nebo $ 6 z,ákona o prodeji půdy do i měsíce ode dne l,yhlášení

prodeje n"pótadu3i^ o přěvod podie $ 5 a 6 zákona o prodeji půdy, prár'o na převod

zemědělského pozenrku tínrto způsobem jirn zanikne'

Účastníkovi prodeje, kterýzíská plávo na l:zavření srnlor-rr'y a toto právo nevyLrŽije ve

lhůtě ur,edené v $ 11 orJst. 3 zákona o prodeji půdy, sloŽerrá kauce propadá a je pří.jrnenr

Pozemkol,ého ibndrr. ostatn{nr účastníkťrm prodeje se s]oŽerrá kauce vrací nejpozději do 10

dnů ode dne uzar,ření snrlour,},.

Úo*;e o r,ýrněráclr jsc,u ireťornnativní. Fo;lemakorlý fond ČR rreposkl'tuje ntapy liatastru

nemovitostí.

Přílohy k žárJosten:l:

a) Žádclstopt.ár''něné osob-v podle $ 7 odst. 1písrn. a)záktlna o prodeji plidr'

Příloliou žádosti jsou:
. doklady pr.ok;rzující nár"oky Žadatele rl1e zákona č.229l.'991 Sb., ve zlění pozdějšícit

předpisů' r.přípariě. Že jsou v Žádosti uplatněn,v na úhra<lu kr.iprrí ceny

- r<opie p.uoon,.,"né]ro rozhodnutí př.íslušnélro ola.esního úř.adu - pozetnkovélro úř.aclu,

ze kterélro \,yllývá nárotri: na př.er,od pozernk.i pod].e .s ] 1a zá}rona o pťrdě, vč. ocenění

nál.oku
. kopie strrlour,1, o postoupení pohleclávky r, pi-ípadě, Že.ide o postottpený nár.ok

o čestné proh1ášerrí oprávněné osob1'

o čestné prohlášení k uplatnění př"edirostnílro práva

o rýpis z obchodního rejstřiku, na kteréin bude společníkern ur'ec1eito, Že r,ypís odpovídá

slcutečnosti. r.espelctive pr.ohlášením r' případě, že v rejstříku doposucl není provedena žát7ná
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Změna - originál, nebo úi.edně ol.ěř.ená kopie ne starší 3 rrrěsíců fuředk1ác1á pouze právnická

osoba jako opr.ár'něná oscrba).

o p1Ilrá moc V případě, Že je žadatel zastoupen osobou oplávněnou j ednat za ŽadaÍeLe.

o Speciťrkace c]aiších irp1atňor,.aných nároku'

b) Žádost samostatně hospodařícíhcl rolníka porŤie $ 7 odst,l písm. b) záiroria o prodeji půdr'

Přílohou žáclosti jsou:
n kopic osvědčení cl zápisu do evic1ence sanrostatně lros1,odařícíiro rolníka, resp. osvědčení o

záptsu d o evid en ce z errrěd ě1sk'ého potlirik ate1e

c česttré prohlášení samostatně hospoclařícího rolníka' Že pior'ozuje zemědělskou výrobu

nrinirnálně pc, dobu 36 rněsíců na pozellcích o rozloze nejrnéně 10 ha v katastrálních

úzenrích obce nebo v katastrálnín- tL'ení, k.teré sousecií skatastrálním úzenrím, do nělroŽ

náležejipozetnky určerlé k prodeji, a tím splňuje podmínky, sl,anovené v $ 7 odst' 1 písrn. b)

,z'ákona - na přec1epsanérn f,orrrrulář.i

o čestné plohlášerrí k uplalnění př.erinostního prár,a

" doklady prok'azujíci ná'rclry žaČ,.atele d'le zákona č. 22g,l} 'q91 Sb., r,e znění pozdějších

piedpisů";,, přípaáě, Že.!sou v žádosti uplatněny na 1rlua1iil 
k-upní cerry:

- kopie p,.u.,"n'o"*ého rozhoc1rrutí příslušnélio r:kresního ílř:adu - prlzemkového

úřadu, ze kterélro r.yp1ývá nárok ná přer,o.1 pozemh;r pocile $ 11a zákona o půdě,

vč. ocenění nálcku
-kopiesnrlouvyopostoupenípohledár'kyvpř.ípadě.žejdeopostoupenýnárok

o p1ná lTloc \l. případé' že je Žadatel zastoupen osobou oprár'něnou jednat za žadaÍele

3 Speciťlkace clatršíctr uplatňcit,anýcl' nároků.

c) Žá'dost společníkal obehod.ní společnrosti nebo člcna rdružstva podle $ 7 odst.l písm' c)

zákona o prcdeji půcly
Fřílotrrou žádostli jsott:

o or.iginál nebo úřeclně clvěřená kopie ipisu z oticltoclního l.ejstř.íku ne starší tří rrrěsíců

u společníkrl veřejné obclroc1ní siálernosti, konranditní spotrečnosti, společnost

s ručením olneze,'ýň a akciové spo1e.)nosLi, na kterérn bude sicoiečníkern uvecieno, Že

výpis odp.ll',ídá skutečnosti resp. prohlášenírn v případě' že v rejstříku dosud není

plor,edena přís1ušná znrěna

e čestné pr.oh1ášení člena obchodní společnosti, že obchodní soo1ečnost, jejimž je

společníkenr rLebo clruŽstvo, jehoŽ je čienem, provozuje zenrědělskou výrobu rninimálně

po dobu 36 lněsíců n^ pozelrlcícň ",, kallastr.áliríclr úzeniíclr obce nebo v katastrátrnírn

uzetlt,které sousedi s icaiastr.álnínr úzerrrílr-i, do něhožnaieŽeji pozelrrkyut.čerré k prodeji,

a tíni splňqr: podinínku Stanovenou v $ 7 oclst^ 1 písrn. c) zákana o ptodeji pricly

e akciolráři 1společnír:i) akcioi.é společnosti prokazují to' že jsou akcionáři:

a, u akr:ií na"jrrréito v iistirlné podobě ripisern;.e Seznainu akcionářů'

b' u akcií ,'u j'r.,é,,o v zaknihc.vané pocot,; lýpiselri ze stř.edisl'a cenných papíru,

c. lr akcií ira nra.iite1e r,' iistinrLé podolrě akcienrj,

d. r.i akcií na rrraijtcie v zai<nilrované podobě r.ýpiserr ze stř.ediska cenných papíru

e. nejsou-Ii r,},c1liny akcie společnosti zatílnníini 1isty

* čestné pl.ohláš::rlí o rrallýí pozerrrků s upiatněním př.ednostního prár'a

o souhlas a pr.o1rlášelri obclioclní společnosti nebo r1ru;Žstr,a s upiatněnírn přednostního práva

k nabízcnériru pozenrktl podle $ 7 odst. 5. 6 zál<orra o prodeji půdy

. členo.,,é cliuŽstr,a prokazují skutečrrost, Že jl.ou t:l.]Í})'. výpisenr Ze Seznalnu

c1ir-rŽste.ilriliů

" dok^lady prokazující nároli1, žadate\e clle zákclria Č.,' 2'29li9c)1 Sb'. ve zněni pozc1ějších

predpisů. .r přípaiě. Žc jsou r, Žác'osti upla'iněrry n;L úht.adri kuprrí ceny

Á /<at J



- 1ropie pra\/omocného rozhodrrurí irř.íslušné1ro okresního úřadtl - pozenrkového

úi.adu" ze k1erého v1plyvá nárok na př.evod pozenrků podle $ LLa zákona o půdě,

vč. ocenění nár"oku

- kopíe smlouv5,'o postoupelrí poli1edávky v případě, že jde o postoupený nárok

o plná moc v případě, že ie ŽadaÍel zastoupen osobou oprár'něnou jednat za žaclaÍele

. soecifikace dalších u,p1atřrovaných nároků

d) Žádo;t vlastníka lCI ha podle g z oast.t písm. d) záIc.onao prodeji půdv
Př.ílohou Žírdosti .!sou:

n originál nebo úřeclně oiiěř.ená kopie r,1'pisu z katastnt neniol'itostí. kterýrn Žadatelprokáže

vlastnictví k rnirrírnálně i0 ha zerrrědělsl<ých pozemi<ů v katastrálníckr úzeiních obce nebo

v katastr.áln ín uzemí^ ]<teré sousedí s ka.tastrálnínr rjz:errrítn, do nělrož ná|ežeji pozemky

určené k^ pror1eji
o čestné pl.olrlášerrí, že ž'adaÍelvlasiní nejrnéně 10 lia zerriědělské půdy v katastrálních

úzerních otrce nebo rl katastráhiírutuzemi, které sousedí s katastráInímuzemím,do něhoŽ

ná1ežejí pozemky určené k prodeji a tirir splňuje po.crrrír.iku stanoveirou V $ 7 odst. i
písirr' d) zákar:a o procLejipůdy

o čestné prohlášení k uplatnění př.ednostního práva
. doklacly pr.okazující nároky Žadatele dle zákona č. 229lI99I Sb., ve zněni pozďěrších

předpi.sů, v př.ípadě, že jsou v Žádosti uplatněny na ú]uadu kupní ceny

- kopie pÍavo]11ocnéhc rozlrodnutí příslušné-ho okresirího úř"adu - pozernkového

úiřadu, ze k'terélro vyplýr,á nárok na přer'od pozemlci podle $ 7\a ,zákota o půdě,

r''č. ocenětrí nároku
. kopie slnloirvy o postouperrí pohle.Jál.ky v př.ípad-ě. že jde o postoupený nárok

o plná fi1oc V případě' že je žadatel zastoupen osolrou oprá.vněnou jer1nat za žaďatele

c Speciflkace da1šíclruplatňor'anýchnár.oků.

FodroÍsreé ír,aflsrwcce včetně výpisu jedrucťlťvýclt pozemků, žticťosti a česnaú

prolcldšetai jsotl ztljewcůwe k cístrlo:licí na wístltě přísťuštléwa úzerun{m pracovišti
Pozenrkovéfutl forudw ČR, ofuleďně pozewekťu Íežíaick na úzercE{ lrhavního fttěste

Praky jsou $lto furfowmace, iiáttosti $ če,c;tltó, prohťóšeruí k cispozici
na Pozerukové;gt fomrlu Čp", súl síd,Íew v Py,gze 3o Husineckd 1024/11a'

Psi ]3Ú aÚ, fi Í'{t W,ebrl',é strtÍrcte buďr:yiv:l.pťc;r.ez
Fozengkl\5i pln,d Čn ruda záiemce, a'hy své ždetosti o převoď przeftnklz pocltÍvgli

na f7!^ir1ulá1rích PF a,# 1lťíslušnéruu úzelrunilruu pr,acovďšti nebo v případě
pozew,kďě ležícicÍt rla úr,,zrní hÍgvníka rueěsty fualry Fozelnkovému fondu CR', se

sídlewg v FW,ze 3, Husíneckú 1Ú24/1xa, PSC 13í} 00.

UPOZOR.NĚNÍ:

Pokud i'pi.ipadě prlzemků v cirrá;eěných lr:Žiskcýlh úzeiiiích a dob;Íl,acích prostorecir

požád,á o převod' r,nrezi,cclbí o.'1 v"yhlášer:í pi.cdeje (rřevc.'du) do oliarrrŽil.u uzitl'i.ení smJour,y

ósoba splnújící porimírrl.:y pr.o prř"evocl podle či' II zákorra č. ?.Ů{J,?.0Ú2 Sb'. kte -nr se nrění zákon č.

61/1988 Sb., o ironrické činnosti rT'bušniirách a o státl]í lráňSké sprár,ě, ve znění pozdějších

předpisů' nebo poclle $ 20 zákona č' 44l1988 S1r., o ochtalrě 31'yrrŽití nerostné}ro bohatstr,í (lrorní

zákon), ve znění pozclějšícli předpisťr, bud: př"evod realizován na tlito osobu tlez ohledu na Žádosti

třetích osob o př.evod.

Další terrnín veřejiré nabíc1ky pro prod.ej pozemků portle $ J zákona o plodeji půdy je

stanoven na 9' ř.íjna 2009.

Pozenrkový foncl ČR. si r,1,Irr.azu.ie pt.ár,c r'e ;zr,1áště zdtivo<lněrlých případcch netlcr'itosti z veře-jrré nabídky dodatečně

vyr'adit.
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