
 

 

 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a,  130 00  Praha 3,  IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 

 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Váš dopis zn.:   

Ze dne:   

Naše značka: SPU 350463/2014/114/Urbm  

Vyřizuje: Urbánková 

Tel: 727 937 179 

E-mail: m.urbankova@spucr.cz 

Hradec Králové dne 24. 7. 2014 

 

Věc: Nabídka pozemků ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový 

úřad k propachtování/pronájmu 
 

V příloze Vám zasíláme nabídku k propachtování/ pronájmu pozemků ve vlastnictví státu 

a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad v k.ú. Byzhradec a žádáme Vás o její 

zveřejnění na úřední desce Vašeho úřadu dne 6. 8. 2014. Tentýž den můžete tuto nabídku rovněž 

zveřejnit na Vaší elektronické úřední desce. Pro případné zájemce zasíláme formulář žádosti 

o užívání. Uvedenou nabídku ponechte zveřejněnou do zveřejnění nabídky nové, případně do doby, 

než Vám zašleme žádost o její sejmutí. Společně s nabídkou k propachtování/pronájmu zveřejněte 

rovněž lhůty pro podání žádostí včetně podmínek v jednotlivých lhůtách. 

 

Uplatní-li žadatelé své žádosti v dané nabídce, musí být doručeny na naše pracoviště 

v Hradci Králové v období od 6. 8. 2014 do 5. 9. 2014. V případě podání žádosti bude po tomto 

termínu uzavřena pachtovní/nájemní smlouva, resp. vyhlášena výzva k podání návrhů na uzavření 

pachtovní/nájemní smlouvy.  

Pokud bude na naše pracoviště v Hradci Králové v období od 6. 9. 2014 do 31. 10. 2014 

podána žádost o užívání pozemku, o který nebyl ve lhůtě od 6. 8. 2014 do 5. 9. 2014 projeven 

zájem, Státní pozemkový úřad uzavře pachtovní/nájemní smlouvu s tím žadatelem, který jako první 

předá na naše pracoviště v Hradci Králové platnou žádost o užívání. 

Pokud bude na naše pracoviště v Hradci Králové doručena žádost o užívání pozemku 

zveřejněného v této nabídce, v termínu od 1. 11. 2014 do doby zveřejnění nové nabídky, bude tato 

žádost řešena v rámci nové nabídky, v případě, že v nové nabídce již pozemek uveden nebude, bude 

postupováno standardně dle platných metodických pokynů Státního pozemkového úřadu.  

 

Státní pozemkový úřad si vyhrazuje právo v odůvodněných případech od pachtu/nájmu 

odstoupit. 

 

Žádáme Vás, abyste Vám známé uživatele pozemků uvedených v přiložené nabídce laskavě 

upozornili na jejich závazky vůči Státnímu pozemkovému úřadu plynoucí z užívání státních 

pozemků a poskytli jim formulář žádosti o užívání a snímky z katastrální mapy. 

  

           Děkujeme. S pozdravem 

 

             ............................................. 

             Ing. František Dittrich, CSc. 

                             ředitel 

               Krajský pozemkový úřad 

               pro Královéhradecký kraj 

 

Za správnost: M. Urbánková ...................................... 

 

Obec Byzhradec 

Byzhradec 76 

Dobruška 

518 01 
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