
s vy~* lOatBi .. prodej ~~ y Klad.
Pozemkový fond ÈR. Odlouèené pr8COvi!t! Beroun. Pod Hájem 324, 26701 Krá1dv Dvdr, tel.:
311604964

Sou" na výše uvedené pozemky Ie ke..j' v údIe vtIe P-~ao p.~~.:tI PJ'
Den.., Pod Hjje8]u, 26'711 KnIh Dvtr, patro 3., è. mistnosti 322, dne 15.5.2012

Prezelleeá&atDlkt sout!ff ~ kmI6 od 7.30 IMJd. &> 1.4S IMJd.

ÈaJ zabjJe" sout!žf na jednodiv6 pomnky budou úèutnfk6m sout!ží dleny ~0SCfed~
po prezenci s tím, že ~ vy~y .. výYtsIIj desce výte uvedeDélx; p8C0viJt! PF ÈR.

0,."""""
v pff~. že sout!ž nebude mft vf-=. vybldu,jc 9C opakovBDá sout!f. na den 22.5.2012, a to D
stejných podmínek, v~ doby pi'eZerICC a stanovené kauce.
lnfonnKe o opakované soutai 118 podej jedootlivých JK)zaDk6 ~ ZYdejni .. vtv=f deIce
výte uvedeného pracoviJt! PF ÈR.

VpozonlDf
v pfi~. že sout!ž mMIe mít potokolan ..~
inzerátem se nekoná.
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POZEMKOVÝ FOND ÈESKt REPUBLIKY
Sidlo: Prali. 3, HuiDecká 1024/11., PSÈ 130 00, It: 45797071, Dit: CZ45797072

ZapsáD v obchodDIm rejltffku vedeném M&tlkým soudem v Pnu, odd. A, vWka 6664

vyhlduje v souladu s § 8 dkona è. 9S/1999 Sb., o ~jDkKb ~'Ycxtu mnWlských JX>~
z vlatnictVf st6tu na jiné osoby,. o mlW ~ è. S69/1991 Sb., o Pomnkovém forMtu Èeské
republiky, ve m~ pozd!jlfch pfedpilÙ,. dkona è. 3S7/1992 Sb., o dmù d!dické, dani darovKf
a dani z pfevodu nemovitostí, ve zraf pozdìjAfch pfedpis6 (dále jen "zákon") a Sout!fJúm
fádem oIx:hodni vefejné sout!že podle ustanoveni § 8 7Akona s úèinoosti od 24. srpna 2011

OBCHODNt Vr.Ar.JNOU SOUTlž
Ba prodej ._Idllakfeh ,-.-kt .. .latD1dYf Ida. . ft ."... PJ' ÈR

I) Phd... obchodní veøejné sout!fe (d6Ie jen "~utHj je UIteIú osoby, která btMie mft
právo na uzavtení smlouvy, jejfmf. pfed~tem bt.Kie pozemek ve v1astnictvf státu a ve spdv~
Pozemkového fondu CR, spccifikovaný nfže ve vymezení v jednotlivých sout!žfch.

2 ) Okruh t&8t8Jk6:
2.I.ÚèastJúkem sout!že mohou být:
a) fyzická osoba, která je státním obèaDem Cesk6 republiky nebo obèan jiného èlensk6bo

státu Evropské \D1Íe s pr6bzaD o fX)VOlaú k pobytu JXO státnfbo pffslumb èleosk~
státu Evropských spol=Dstvi. pokud je evidován v evidenci zemMìlských podnikateld u
pffsluJnébo obecního úfIdu obce s rozlffenou ptIsobnostf podJe zvl~ dkona a jejich
trvalý pobyt je alespoò 3 roky,

b) obec,
c) oprávntná osoba, která m6 právo 18 pfeYod jjD6Jk) JK)zeIDku podle § II a ~~

è. 22911991 Sb., o ÙIn~ vlastnických vDah6 k ~ .jinému zanW1sk6mu majetku,
ve ~ pozd!jMch pøedpisd (dAle jen "z6tOD o p6(j!j, pokud nárok této oIri~
osoby ( fyzick6 èi právnick6, 18 kterou nárok ~ DeOO byl ~eda1) vyj~ý v
konm6ch èiní nejmm~ 50 % z ceny pozemku podle cenov6ho pøedpisu platD6M k
poslednimu dni kaJelxl6fnfbo roku piedcbjzejicf)X) vybIjIeoj podeje.

2.2. Úèastníkem soutìf.e 1an6f.e být: --
aj ~~~~ a Cal orpnu rO~T~OVClM) IOIKIU \,;~

b) 0I0b8, kta'á ve vztahu k pozemku, který je pfedm!tem sout!kt nabyla po dni 6. srpna
2003 právo na uzavfenf smlouvy podle § 7 nebo § 8 dkona a kupnf smlouvu neuzavfela.

c) 0I0b8, která je ke dni koMDf IOuIìa vedena v ~-11 PF ÈR jako dlužník. Pokud
takovi osoba tvrdit k Den! ke dni kon6nf sout!f.e dlumfkem Wèi PF ÈR, bude
~-.ft.em soutB.e poux v Iif~t k pftsI~ ):nCOviItì PF ÈR potvrdit k dluh této
oIOby vùèi PF ÈR je ke dni konáni sout!že uhrazen.

2.3. JestIif;e bude chtft nabýt nabiZeI1ý pozemek do SJK)luvllltnictví vfce osobt 1xKIou
JX)v.mvány za jedooOO úèastIúka s tilD. k podmfDky p'O úèast v sout!ži musí splòovat
každá z nich.

3) Pod8f8kJ tf88d:
a) ÚèastJúk sout!že nebo jeho ~-~ je JX)vinen P'OkáZIt svoji totomost platným

úfednim pn"1kazem (obèanským prCikazem. cestovnfm ~ pn\k8zem o p>volenf
k p>bytu pro sttm-.-iIIo pffslullúka èJ~~ sajtu EU. ...~ o p>volcní k p>bytu).
Krom~ toho je zástupce úèutIúb jednající na 7.ÁkI8d~ plM moci p>vinen prokázat se
plnou moci opetfeDOu Ù:-~.! ovffeným podpixm DDOCnitele a doložit pf~ý souhlas
úèastnfb ~ zpracováním a ~V6IÚm j. osoIxúch údajd PF ÈR na dobu 10 let.
v nìmž se tento úèastník z6r0veò za~. že po tuto dobu tento souhlas neodvolá..
V pff~. že je ~-lk ustoupen advokátem. který pfedložf piJX)u moc k právnfm



úkon\1m spojeným s úèutf na soutHi, ~ vyf..tovj(X) úfednf ovBení podpisu
zmocnitele na plné moci. Za s8fd zájm6 b\xIe p>vaf.ova sitUKe, kdy jedna osoba
zastupuje více úèastnfk6 nebo vystupuje jako úfastIúk a zástupce dallfbo úèas1Iúka
(úèatIúk11) na zátlad6 pIDé moci. Pokud takovi Iin8e DB8DC, ~ tato 0I0ba èinit
Jrivnf úkony spojené s úè;utj na IOUt!ti poua v pff~, f.e si zvoli, kterého z vfce
úèastnfk6 bude zastupovat, popffped! zda bude vystupovat jako úèastnit èi jako DStupce
dallfbo úèastnfka.

Statutjmf orgán úèastnfka je povinen prokÁDt oprávnìlú jednat za právnickou osoIxI.
která je oprá~ osoOOu, oriaiDá1em nebo ~ o~u kopu výpisu z obchodnfbo
rejstflku ne starAim tøi ~sfcd. Pokud zápis v obchodnfm rejstffku nekoresponduje
s aktu6lnfm stavem. musf statutámf oraán ÚÈa!hI~ doložit cxigiD61 ~ ~
ov~ kopii listiny pro~jfcf ~u.
Zástupce obce je povinen prokázat se listinou dokládající jeho oprivraf jednat za obec
a usnesenfm obecnDm zastupitelstva obsahujfcfm souhIa ~ ~~ nabýt ~ý
pozemek do vlastnictví obce.

b) v pffped!, že se do sout!f.e hlúf oPI*~ 0lOI.. je povinna ~ pti ~i podle §
7 lxMIu 3 toIxJto ~~~ øádu proltJ"-bf o výti jejich n6rokd na pfevod jiného
pozemku podle § II odst 2 zákona o pùd!, resp. výti D6r0k6 vmiklých v pffpadech, kdy
nemohl být vydá po~k z vlatDidvf fyzick6 o.)by, která nenf ~ povinoou ve
mlys1u § S cit. zákona a uvést, v jaké výti uplatòuje ZIpoètenf svých n6r0b\ na úhradu
kupní ceny. ProhláAenf je k vyzvednuti na pracoviJti PF tR a na intemetov6 adrese:
WWW.Rfcr.cz.

c) Zaplaceni kauce ve p.--U8-p«;h úètu PF •:R V pff~t f.e je stanovena.

4) K.~~~_..8B8:
Nabídnutá kupní cena, vyj~" v Kè, a to bez jakýchkoli podminek.

S) x...
~ stanovená u jedlMJtlivýc:h nffe uvedených pozank6 se poukazuje na úèet
Pozemkov~bo fondu tR è. 12389015411>100 u Kvu~J b8nky. a.s,. Praha s tf~ že úèastIúk
jako variabilnf symbol kaIxe vyplní è(,1o u~ v semamu vybJáknýcb sout!ží na prodej
pozemk6 a jako specifický symbol uvede fyzická osoba své rodn~ èislo (bez lomítka a bez
dalšich úprav). právnická osoba pouze jako osoba oprávnìná uvede své identifikaèní èislo
(It).
PokDCi f)'ziek6 010- -- rod8. 8110 pHdR_o. poto. .. lpeciftcký ayabol av6df
v d.eIi8útD'm &Ie a to ve hParu: pro .de RRMMDDIIII tj. nk,8llic.d-
aar f a 4 Jed8jlky (.pf. 7M2161111 uvede .d Mraze'; I '-'-on 1970). pro I..J
RRMMDM222 tj. rok,m&le,de8 narozen' a 4 dvojky (Dapf. 70021621n uvede bu
.areze.' 16. 6Dora 1970).

Fond DebadO8 ftrI8b118i . ~:5L<ký .,..
platba povat.ov6u za .~~O. ka.eL KI
kaleadjfDieh dna pled koajDfDI 10.'" Zaf:
èástky na výše uvedený ÚÈet. Úhrada v hotovOSlj

Pro úèast v soutìži mùže být stanovena povinnost složit kauci za podmínek zvefejnìných v
omámení o vyhlá!ení soutìže. 0I0w, kteri -' pmo .. IIDvfea' kap" 1DIIo8VY, M v
pfipadl jejfho IIDvfeaf Dpolte .Iof.e., kauce.. dbradu kup" ceny. Tomu, kdo mli
p~vo.. ggy-ft.' Dpai..Joayy. toto p~vo aevy8111 ve 1h6tJ .taaOYeDé v 111 odst.

118M' Nd8I vypiB.." .eb.de rallzovaaj
, Ka.. -.. být zapl8C8a .ejpozdiJI S
. Zaplacenfm kauce se rozumí pøipsání uvedené
..osri není možná.



V pffpadl azavha' kIIpDi ImJo.-vy D8 pfedlDftDi pozemky vrad Pozemkový foDd
o.tam'" OIOb6ID, kteri Ie zá&staity lOutHe (zaprezentovaJy Ie), Ilounou kauci
Dejpozdf,ji do 10 dn6 ode dDe IIZ8vfeD' kupni ImIouvy n8 pfedmlm' pozemky,
8 to D8 6&t, který tyto OIOby pisemDlidlU PF CR pti prezenci álutDlk6 IOUtHe, nebo
!..~~kou n8 jiD11 uvedenou adrnu.

Pr6Wh 8 podmiDky loutHe:
Soutìž se uskuteèní v den, hodinu a v mlstì stanoveném níže ve v}mezení jednotliv)'ch
soutìžích, a to v duim dm v jedDOlD kole, ve kteri8 .eb.de vyhlalovw miDiD161Di

en81Df1e8L
Opak8Yw IHtflIe uk8tel8f v d-. 1a0di8. 8 V 8iIti .tanoven'm ntIe ve Yy1Dezeai
jedDOdivým lOutHjda, 8 to v dal Dejvke ve tfecb koJedl, ve kterteh m6le být
vy~1aJovW ___'Inl Ce88 .gft~~ Pro každé kolo opakované soutìže stanovuje komise
minimální kupní cenu tak, že v prvním kole opakované so~ je touto cenou cena
stanovená podle zvlMtního právnt'ho pøedpisu platného k postednimu dni ka1endáfníbo roku
pøedcházejícího vyhláknf prodeje, ve druhém kole opekované sout!že m6že být tato cena až
na úrovni 50 % ceny z IJI'VDÍho kola, ve tfetfm kole ~ované ~~ m6že být tato cena až
na úrovni 10 0/. ceny z prvního kola.
So~ organi~je, nabídky úèastníkó sout!že pøijímá, vyhodnocuje a výsledek úÈ8stníkíun
omamuje v den konání ~ut!že komise složená ze zamìstnancó PF ÈR.
Vítìzi soutìže bude bezprosttedn~ po skonèení sout~že pøedáno sd~lení k uzavøení smlouvy.
Vzhledem ke Ijecl8oeeni VDIuv.~tDibo prtY8 È.W np.bBky I prtYem Evropaktm
lpole&utvf lze azavflt upa( ImIo8'YU poae Y r.JJ.. ftndy upal ceay pfed
podpilem 1.1o.-vy v pi8' výli .ebo v rdi8. Dr8dy bpaf Ce8Y do 60 da' od .lmB.d
ImIowvy I tf., u plM podp8e8 "1o8yy -. být ÙP~~8 dIoha
8 látka ubldB.d 88d __1_4.'" ~L

Jestliže vítìz soutìže (kupující) neuzavøe ve stanovené lhótì do 45 dnù od pøevzetí návrhu
smlouvy kupní smlouvu, bude PF ÈR postupn~ vyzývat k uzavøení kupní smlouvy úèastníky
(kupující) na da1Aích mfstech v poøadí.
Soutì1Jú øád. charakteristiku pozemku a další informace mohou mjemci zí!kat bezplatnl, na
pracovilti PF ÈR, kde je sout!ž vyhl~
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P~mkový fond C:R $;
upfunÙ vyh/á.fená .b-itéria

,,1Irtl7I.. JW'áPo odlil/trIO."
Mbo .JOuIB zndll.

~

kauce je pfijmem PouDlkoviho foDdu ÈR.

pfedmltD' pozemky vrad Pozemkový fODd
soutHe (zapraeDtovaly se), sloleDou kauci
:aj bpaf ..Ioavy Da pfedmftD' pozemky,
~If PF CR pft praead áwtDlk6 lOutHe, Debo

místì stanoveném níže ve vymezení jednotli~'ch
kole, ft k8er8 8Ib8de yy.""'" ..ln'-.'-1af

"~chny phdlole,.; návrhy. pl'lpadni


