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Věc:

Nabídka pozemků ve správě Pozemkového fondu ČR k pronájmu

V příloze Vám zasíláme nabídku k pronájmu pozemků ve správě PF ČR v k.ú.
Šestajovice u Jaroměře a žádáme Vás o její zveřejnění na úřední desce Vašeho úřadu dne
4. 11. 2009. Tentýž den můžete tuto nabídku rovněž zveřejnit na Vaší elektronické úřední
desce. Pro případné zájemce zasíláme formulář žádosti o pronájem.
Pokud na naše pracoviště v Náchodě v období od 4. 11. 2009 do 4. 12. 2009 bude
podána žádost o pronájem, bude po tomto termínu uzavřena nájemní smlouva, resp. vyhlášena
výzva k podání návrhů na uzavření nájemní smlouvy.
Pokud na naše pracoviště v Náchodě v období od 5. 12. 2009 do 19. 1. 2010 bude
podána žádost o pronájem pozemku o který nebyl ve lhůtě do 4. 12. 2009 projeven zájem,
Pozemkový fond ČR uzavře nájemní smlouvu s tím žadatelem, který jako první předá
územnímu pracovišti PČ ČR Náchod platnou žádost o pronájem.
Nabídka pozemků k pronájmu se bude čtvrtletně opakovat. Novou nabídku pro dané
katastrální území Vám zašleme pouze v případě její aktualizace. Pokud od nás neobdržíte
pro dané katastrální území novou nabídku, ponechte zveřejněnou původní.
Žádáme Vás, abyste Vám známé uživatele pozemků uvedených v přiložené nabídce
laskavě upozornili na jejich závazky vůči Pozemkovému fondu ČR plynoucí z užívání
státních pozemků a poskytli jim formulář žádosti o pronájem a snímky z katastrální mapy.
Pozemkový fond ČR si vyhrazuje právo v odůvodněných případech od nájmu
odstoupit.
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