
 POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY
         Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 457 97 072, DIČ: CZ45797072
   Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 

Adresa pro doručování:      Pozemkový fond ČR, Krajské pracoviště pro Moravskoslezský kraj, 
Nádražní 869/55, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava

Váš dopis zn.:
ze dne:
Naše značka: PFCR 321537/2012/171/Cr
Vyřizuje: Bc. Kateřina Crhová 
Tel: 595 151 104

Tel. / fax: 596 111 182
e-mail:               moravskoslezsky.kraj@pfcr.cz

 
V Ostravě 30.7.2012
   

Věc:  Žádost  o zveřejnění  -  nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002 uveřejněná 
Pozemkovým fondem ČR

V příloze Vám zasíláme seznam/y nepronajatých pozemků ve správě Pozemkového 
fondu ČR (dále jen „PF ČR“), které PF ČR tímto nabízí případným zájemcům k pronájmu. 
Žádáme Vás laskavě o zveřejnění tohoto/těchto seznamu/ů, včetně tohoto dopisu, na úřední 
desce Vašeho úřadu, a to od 1.8.2012 do 30.10.2012 včetně.

Po uplynutí  této doby zašlete  laskavě seznam/y zpět  na PF ČR Krajské pracoviště 
pro Moravskoslezský kraj, s potvrzením doby vyvěšení a sejmutí na úřední desce. Seznam/y 
zasílaný/é prostřednictvím datové zprávy je nutné zaslat včetně ověřovací doložky konverze 
do     dokumentu obsaženého v     datové zprávě  .

Dále si Vás dovolujeme požádat o zaslání  předchozí nabídky pozemků k pronájmu 
na LV 10002 s potvrzením doby vyvěšení a sejmutí na úřední desce. V případě, že již byla 
na PF ČR  Krajské  pracoviště  pro  Moravskoslezský  kraj  zaslána,  považujte  tuto  žádost 
za bezpředmětnou.

Poznámka pro žadatele:
Žadatelé  o  pronájem  musí  své  žádosti  uplatnit  tak, aby  byly  doručeny 

na  PF ČR Krajské  pracoviště  pro  Moravskoslezský  kraj  v termínu  nejpozději 
do 30.8.2012 včetně.

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem
 

..................................................................
Ing. Daniela  S i t k o v á

vedoucí Krajského pracoviště 
pro Moravskoslezský kraj

Přílohy: nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná PF ČR  –  k.ú. Střítež

DATOVÁ ZPRÁVA

Obec Střítež
Střítež 118
739 59  Střítež u Českého Těšína
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