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OZNAMENI O ZAMYSLENEM PREVODU
v souladu sust. $ ]5 zákona č' 95/1999 sb'' o podmínlách picvodu zemédělských a lesních pozemtů z vlastnictvl
státu najjné osoby '''''' ve mění pozdějších předpisů

l.oznamuie

zamýšlený převod níŽe uv€dených pozemlď nebo jejich ideá1nich části, u nichž netze doložit listinnými doklady
vlastnické právo státu:
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Podíl
státu

číslo

2
2
2
2
i
1
KatastÍální úřad pro KaÍlovanlcý kÍaj se sídlem v
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katastrá1ni placoviště KaÍlo\.f, vary

2.\yzývá
k podaní případných námitek vlastníckého pIávajiné osoby, ato nejpozději

do 20.12.2010

Případné nán tky j€ nutné učitit pís€nrným podáním na územnímpracovišti PozeÍnkového fondu ČR v
Kaílových Varech.
Lhůta je zachována' jeli posledního dne lhůty uťlněno poda0í na u\ edene aarese Úp PF
odevzdáno k poštolTí přepravě.
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razítko, podpis praco\,rríka
obecního třadu:

Íazí1ko,podpis pracovnika

obecního úřad

:

.emvilclj _ st5vebni
Káláslr nemov'losli _ oozeňkové
3 Evdén.éněmov losll_ Dozef,kové
4 -Pozemkový káúsll . slavebni
5 Pozemkový kábďÍ _po2éňkNé
]

2

_
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Kalasř

6 -Pl]dělovýplán nebÓ]iný podklad sbvebnl
7.Plldě|ový plán neboiiný podklad - pozemkÓVé

3 PaÍ* a z]

nébo kaláslÍá niňo

ú4oi' íavebni

9 Parc.a z]in!hÓ káláíÍáLniňo Územi pozemkové
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t- Pozemkový fond je povinen si ověřit u příslušnéhokatastrálního úřadu' na
základě kterých dokladů bylo zapsáno v katastru nemovitostí vlastnicke
plávo státu k Zemědělsltému pozemku.
2- V případě, že v katastru nemovitostíje vedeno vlastnické právo Státu
k zemědělskému pozemku' které nelze doložit listinnými doklady, má se pro
účelytohoto zríkona Za to, Že státjejeho Vlastníkem.
3- Při převodu zemědělského pozemku, u něhož vlastnické právo zapsané
v katastru nemovitostí nelze doložit listinnýtrri doklady, zveřejní Pozemkový
fondje zamýšlený převod a současně r'yzve k podání případných nálnitek
vlastnického právajiných osob k tomuto pozemku ve lhůtě 3 měSíců od
lyhlášení této výzvy. Zamýšlený pievod a výzva se r.yhlásí v1wěšenínr na
úřednídesce obecního úřadu v obci, najejínržúzemíse zetlrědělský pozemek
rrachází' První denje dr-ren vyhlášení výny. Informaci o r'yhlášení výzvy
oznámí Pozemkový ťond v denním tisku s celostátní působností.

PodáJi jiná osoba písemnou námitku vlastnického práva k zemědělskému
pozemku u Pozemkového fondu do skončeníllrůty pro podání námitek podle
odstavce 3, nelze zemědělský pozemek podle tolroto zákona převést'
5- Pokud osoba uvedená v odstavci 4 nedoloŽí, že podala návrh katastrá]nimu
úřadu na záp!s svého vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo' že u
soudu uplatnila své vlastnické právo k zemědělskému pozemku ve lhůtě 1
roku od podání námitek u Pozemlrového fondu, lze převod podle tohoto
zákona převést.

6- Nenamítne-li jiná osoba své vlastnické právo k zemědělskému pozemku ve
lhůtě uvedené V odstavci 3 a plokáže-li později, že byla ke dni skončenítéto
lhůty jeho vJastníkem, přísIušíjí od Pozemkového fondu finančnínáhrada ve
výši ceny, Za kteIou byl ZemědělslqÍ pozenek převeden na nabyvateJe podle
tolroto zákotr4 trejnréně však ve výši ceny zjištěnépod]e cenovéJro předpisu
ke dni převodu'

