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Veřejná nabídka pozemků ke směně dle § 17 odst. 3 písm. d) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“).  
 
Státní pozemkový úřad nabízí ke směně pozemky uvedené v Seznamu č. 1. Za tyto pozemky má zájem 
získat zemědělské pozemky, nacházející se v katastrálních územích, která jsou vyjmenována v Seznamu 
č.2. 
 
Podmínky směny pozemků v bodech:  

 Náhradou nabízená výměra pozemků bude minimálně stejná jako výměra pozemků požadovaných. 

 O směnu může požádat vlastník pozemků nebo subjekt, který má smluvně zajištěno (smlouvou 
o smlouvě budoucí), že na jeho výzvu získá od třetí osoby pozemky, které budou předmětem směny. 

 Žádost o směnu pozemků se podává na předepsaném formuláři včetně všech uvedených příloh 
a podává se na ten Krajský pozemkový úřad, v jehož obvodu se nachází pozemky uvedené 
v Seznamu č. 1 tj. směnou požadované pozemky ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit SPÚ. 

 Ve formuláři žádosti v oddíle III. Specifikace předmětu směny nemovitostí bude uvedeno „nabídka směny 
pozeků uveřejněná na internetových stránkách SPÚ“ 

 Navrhovatel (žadatel o směnu) nesmí být dlužníkem vůči SPÚ (dluh po lhůtě splatnosti).  

 Náhradou nabízené pozemky: 
- musí být zemědělsky využitelné teď i ve výhledu, vždy se musí jednat o zemědělskou půdu,  která 

není zanedbaná,  
-  nesmí se jednat o druh pozemku  lesní porost, ostatní plocha či vodní plocha (nejedná-li 

se o pozemky pod vodními díly v příslušnosti hospodařit SPÚ), 
- zemědělské využití nesmí být omezeno, to znamená, že náhradou nabízený pozemek musí být bez 

zvláštních omezení a nesmí se nacházet na území přírodních památek, přírodních rezervací, 
národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a I. a II. zón národních parků,  

- nesmí být územním plánem nebo regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby určené 
k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami dopravní infastruktury,  

- nesmí se nacházet v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše určené územním plánem nebo 
regulačním plánem k realizaci veřejné zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již 
k těmto účelům využité, 

 Proces schvalování směn pozemků je dvoufázový a náklady spojené s přípravou a realizací směny, 
a to i v případě, že směna pozemků nebude realizována, nese v plné výši navrhovatel. 

 Výchozí cenové podmínky budou stanoveny takto: 
pozemek v příslušnosti hospodařit SPÚ bude oceněn:  
- cenou v místě a čase obvyklou (tržní hodnotou) ke dni podání žádosti, resp. ke dni podpisu smlouvy 

a současně i cenou zjištěnou, s tím, že pro převod se v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona 
č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vždy použije cena vyšší. 

pozemek ve vlastnictví třetí osoby bude oceněn: 
-   cenou zjištěnou podle platného cenového předpisu pro oceňování nemovitostí ke dni podání žádosti, 

resp. ke dni podpisu smlouvy  

 Souběh žádostí 
Pokud druhá nebo případně i další žádosti o směnu stejných pozemků budou podány do doby rozhodnutí 
ústředního ředitele SPÚ,  bude mezi navrhovateli o osobě, se kterou bude dále jednáno 
o uzavření směnné smlouvy, rozhodnuto prostřednictvím výzvy k podání nejvhodnější nabídky, jejímž 
kritériem bude výše výměry náhradou nabízených pozemků v určených k.ú. (více v metodickém pokynu 
SPÚ č.  2/2/1). K žádostem, které budou doručeny po odeslání „výzvy k podání nejvhodnější nabídky“ 
nebude přihlíženo. 
 
V případě dotazů se obracejte na ten Krajský pozemkový úřad, v jehož obvodu se nachází směnou 
požadované pozemky ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit SPÚ tj. pozemky uvedené 
v Seznamu č.1. Kontakty k dispozici na http://www.spucr.cz/kontakty/souhrn-kontaktu-na-kpu-a-pobocky. 
 
Seznam č. 1 a č. 2  se bude pravidelně min. 1 x za 6 měsíců aktualizovat. 
Ostatní podmínky zde neuvedené se řídí metodickým pokynem SPÚ č. 2/2/1 směny nemovitostí.  
Státní pozemkový úřad si vyhrazuje právo případný návrh směny neschválit. 
 
Metodický pokyn a formulář žádosti o směnu jsou k dispozici ke stažení na : 
http://www.spucr.cz/privatizace-a-prevod-majetku/prevod-zemedelske-pudy-podle-zakona-c-229-1991-
sb/smeny-pozemku. 
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