- doklady prokazující nároky žadatele dle zákona o půdě na úhradu kupní ceny: kopie
pravomocné rozhodnutí, ze kterého vyplývá nárok na převod jiných pozemků podle
§ lla zákona o půdě, vČ. ocenění nároku nebo kopie smlouvy o postoupení
pohledávky v případě, že jde o postoupený nárok,
- plná moc v případě, že je žadatel zastoupen,
- specifikace dalších uplatňovaných nároků.

Podrobné informace včetně vyptsu jednotlivých pozemků, žádosti a čestná
prohlášení jsou zájemcům k dispozici na místně příslušném pracovišti Státního
pozemkového úřadu, ohledně pozemků ležících na území hlavního města Prahy
jsou tyto informace, žádosti a čestná prohlášení k dispozici na Státním
pozemkovém úřadu se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, a na
webové stránce http://www.spucr.cz.
Státní pozemkový úřad žádá zájemce, aby své žádosti o převod pozemků podávali
na formulářích SPÚ místně příslušnému KPÚ/pobočce místně příslušného KPÚ
nebo v případě pozemků ležících na území hlavního města Prahy, Státnímu
pozemkovém úřadu, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 13000.

UPOZORNĚNÍ:

-

Pokud v případě pozemků v chráněných ložiskových územích a dobyvacicb prostorech požádá
o převod v době trvání nabídky osoba splňující podmínky pro převod podle čl. II zákona
70Q/2002 Sb., kterým se měni zákon Č. 61/1988 Sb' o' hornické činnosti, vybušninác]: a
o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 20 zákona Č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude
převod realizován na tuto osobu bez ohledu na žádosti třetích osob o převod.
č.

L

Státní pozemkový úřad může v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 a odst. 5 písmo a) zákona
o SPÚ do doby uzavření kupní smlouvy nabídku zcela zrušit nebo pozměnit.

Další termín veřejné nabídky pro prodej pozemků podle § 12 zákona o SPÚ bude vyhlášen
dne 29.5.2015.
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Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 Sb. § 12 uveřejněná Státním pozemkovým úřadem
za okres

Kutná Hora

v katastru

Lovčice

Datum vyhlášeni

Poslední
kola:

10.11.2014

Druh čísla parcely
Doplňujici

den podání žádosti

o nabídnuté

pozemky

:

10.12.2014
Parcela (kmen/podlomeni/díl)

Druh pozemku

Výměra v m 2

Cena

Pronajato

informace:

Katastr nemovitosti

- pozemkové

83/38

orná půda

318

4300,00

Kč

ne

Katastr nemovitosti

- pozemkové

97/6

orná půda

439

5990,00

Kč

ne

757

10290,00

Kč

Počet jednotek

2

Celkem

datum sejmutí oznámení

datum vyvěšení:
10.11.2014

10.12.2014

razítko, podpis pracovníka
obecního úřadu:

razítko, podpis praCOV~íka
obecního úřadu:

/

~)

• je uzavřena smlouva o nájmu na dobu určitou min. 5 let
22.10.2014

Nabfdka SQL 2003.963a 1 ÚP45

Státnf pozemkový

úřad si vyhrazuje právo ve zvláště zdůvodněných případech
nemovitosti z veřejné nabfdky dodatečně vyřadit
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