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o zvEŘE.ltrtĚttí NABíDKy pozEMKů K pRoNÁJMu

Yáženápaní starostko, vážený pane starosto,
v příloze Vám zasíláme Nabídku pozemků k pronájmu

-

katastrální územíKvaň.

Žádáme Vás o vyvěšenítohoto seznamu dne 2.8.2017 po dobu 30ti kalendářních dnů na úřední
desce vašeho obecního/městského úřadu.

o pronájem/pacht musi ve
lhŮtě 30-ti kalendářních dnů od zveřejnění doručit na adresu: Státní pozemkový úřad,
Pobočka Beroun, Pod Hájem 324,267 01 KráI;iv Dvůr písemně (poštou, datovou zprávou nebo
osobně) vypIněnou žádost o užívánínemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný
hospodařit SPÚ. Její formulář je k dispozici na internetových stránkách Státního pozemkového
Připojte, prosim, i tento průvodnídopis, s tím, že případný zájemce

úřadu http://www.spucr.czldokumenty-ke-stazeni/formulare-a-zacJosti-dks.

V případě podání žádosti bude po tomto termínu uzavřena na SPÚ, Pobočce Beroun
nájemní/pachtovní smlouva nebo vyhlášena výzva k podání návrhů na uzavření nájemní/pachtovní
smlouvy.

Dovolujeme si Vás zároveň požádat o zaslání potvzení o vyvěšenía sejmuíívýše uvedené
nabídky (tohoto dopisu včetně přílohy) na Vašíúřední desce a to zpět na naši adresu: SFÚ,
Pobočka Beroun, adresa Pod Hájem 324,267 01 KráIův Dvůr.
Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Andrea Cápová
vedoucí Pobočky Beroun
Státní pgzemkový úřad
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Příloha/PříIohy
1. Kvaň.pdf

Vyvěšeno

dne: 02.

08.

2017

Sejmuto dne:
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čEsrÁ REpuBLIKA _ srÁrxí pozulnKovÝ úŘen
Sídlo: Praha 3, Husinecká1024l11a, PSČ 130 00 lČ:01312774,DIČ:CZ0l3t2774

Nabídka pozemků k pronájmu

Parcela

pobočka Beroun
Pod Hájem 324, Králův Dvůr,26701
.-- r-_^t ň-_--l_.
Výměra
Kultura
[m2] Parcelní skupina

POU:

část

BeZ
přístupu

Kvaň

435l7l0
436l1l0
762l7 l

0

37
17
29

Katastr nemovitostí - pozemkové trvalý travní porost Ano
Katastr nemovitostí- pozemkové trvalý travní porost Ano
Katastr nemovitostí - pozemkové orná
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