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PROVĚŘENÍ PRONAJATELNOSTI POZEMKŮ V K.Ú.  LIPEC 
 
 
Dobrý den, 
Státní pozemkový úřad ,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha , pobočka Kolín 
provádí šetření  pronajatelnosti pozemků ve vlastnictví Československého státu , ve správě Státního 
pozemkového úřadu, u nichž bylo zjištěno v evidenci užívání LPIS na mapách ortofoto, že pozemky jsou 
užívány, avšak bez uzavření nájemní smlouvy a bez zakreslení pozemků v užívacím bloku dle evidence LPIS. 
Na základě výše uvedeného se Vás dotazujeme zda Vám není známo, ze znalosti místních poměrů jaký 
subjekt  užívá pozemky KN  294/3, 294/5  v k.ú. Lipec, dle vyznačení na přiložených mapových situacích. 
Smyslem tohoto dotazu je zjistit stávajícího uživatele s cílem umožnit mu i nadále užívání pozemku ,pokud o 
něj bude mít zájem uzavřením nájemní smlouvy.  V případě, že stávající uživatel nebude mít zájem o uzavření 
nájemní smlouvy, popř. se jej nepodaří zjistit  bude pozemek k nájmu nabídnut na základě veřejné nabídky 
pronajímaných pozemků  a následně  pronajmut. 
O Vaši písemnou odpověď , postačuje emailem Vás žádáme do 15 dnů ode dne doručení tohoto dopisu. 
Zástupce Obce Lipec    žádáme, o zveřejnění výše uvedených  skutečností  v místě, např., hlášením 
v městském rozhlase, na veřejné vývěsce, atd….V případě, že nebudete na tento dopis reagovat budeme mít 
za to, že Vám není stávající skutečný uživatel dle znalosti místních poměrů znám a pozemek bude pobočkou  
k nájmu nabídnut veřejnou nabídkou.  
S pozdravem 
 

 
 
 

Ing. Jana Zajícová 
vedoucí Pobočky Kolín 
Státní pozemkový úřad 

  
 
 
 
 
 
 
Příloha/Přílohy 
 1. mapové situace Lipec 
 
 
Na vědomí/Rozdělovník 
... 
 

 
Dle rozdělovníku 
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