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Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a
příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
V příloze Vám zasíláme seznam nepropachtovaných/nepronajatých pozemků ve
vlastnictví státu a příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad (SPÚ). Žádáme
Vás o zveřejnění seznamu včetně tohoto dopisu na úřední desce Vašeho obecního
úřadu a to od 2. 8. 2017 do zveřejnění další nabídky, kterou předpokládáme za tři
měsíce (1. 11. 2017). Žádáme Vás o následné vrácení s potvrzením uvedené doby
zveřejnění seznamu.
Záměrem zveřejnění seznamů nepropachtovaného/nepronajatého majetku je snaha Státního
pozemkového úřadu o zajištění užívání nemovitostí na základě platných
pachtovních/nájemních smluv k nemovitostem ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit
pro SPÚ, jež mu náleží dle zákona č. 503/ 2012 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Zájemci o propachtování/pronájem zveřejněných pozemků mohou požádat o tyto na základě
písemné žádosti adresované na Státní pozemkový úřad, Pobočku Břeclav, náměstí T. G.
Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav, s uvedením vybraných pozemků, příslušného
katastrálního území, specifikací účelu užívání, s uvedením adresy trvalého bydliště a
rodného čísla a to v termínu nejpozději do 30 kalendářních dní po datu zveřejnění tj. do
1. 9. 2017 (včetně). Formulář “Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou
je příslušný hospodařit SPÚ“ naleznete na internetovém portálu SPÚ www.spucr.cz,
nabídka pachtu/pronájmu.
Další případné informace poskytne Pobočka Břeclav, tel. 727 956 378 – Ing. Jitka Gálová.
V případě, že je obecnímu úřadu známo, kdo uveřejněné pozemky užívá, dovolujeme
si Vás požádat o upozornění těchto uživatelů na nutnost uzavřít pachtovní/nájemní
smlouvy s SPÚ. Tato Vaše upozornění Vám známým konkrétním uživatelům, mohou
napomoci narovnání uživatelských vztahů ve smyslu zákona č. 229/1991Sb. a zároveň
zabrání případným střetům zájemců a dosavadních uživatelů.
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