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Tak jak jsme vás již informovali v obecním zpravodaji, nejen naše obec potřebuje k realizaci svých záměrů 
pozemky. Vzhledem k tomu, že má obec Březolupy své záměry i mimo zastavěné území, potřebuje i 
zemědělskou půdu. Při jednání s vlastníky pro daný záměr potřebné půdy se obec někdy potkává se 
vstřícným návrhem, že vlastník pozemky obci sice neprodá, ovšem souhlasí s jejich výměnou za jiné, 
většinou stejně kvalitní zemědělské pozemky, různě po našem katastru. 
 
A z tohoto důvodu, tj. po potřeby směny takovýchto zemědělských pozemků, se obec Březolupy obrací na 
vlastníky zemědělských pozemků obdělávaných v lánu, kteří zvažují prodej svých pozemků, zda je 
nechtějí nabídnout k výkupu obci Březolupy.  
 
Zastupitelstvo obce navýšilo max. výkupní cenu takovýchto pozemků pro rok 2021 na 30,- Kč/m2. Při 
jejím stanovení se bude vyhodnocovat vhodnost ke směnám, její bonita, poloha, počet spoluvlastníků, 
velikost apod.. Umíme vykoupit pozemky od pár m2 po více hektarové plochy. 
 
Pokud byste zvažovali prodej zemědělských pozemků obci Březolupy, doručte nám nezávazně jejich 
seznam (parcelní čísla, případně číslo listu vlastnického) na obecní úřad Březolupy (nejlépe e-mailem, 
samozřejmě může být dopis, může být i telefon, v případě potřeby po domluvě předem i osobně): 
obec@brezolupy.cz, tel. 572 580 116, Březolupy č.p. 90, 687 13.  Na základě našich zkušeností a informací 
vám zpracujeme jakýsi audit využitelnosti pozemků a to i pro jiné účely, než jen potřeby předmětné 
směny a samozřejmě zpracujme i návrh výkupní ceny.  
Následně se rozhodnete, zda vás naše nabídka oslovila, či nikoliv. Ostatní dokumenty a administraci 
(zpracování smluv, podání na katastrální úřad apod.) zajistíme. 
 
Pokud je nabízený pozemek v nájmu s Agrolstatem, zařídíme i jeho uvolnění z vaší nájemní smlouvy s tím, 
že nájemné za rok, ve kterém proběhne prodej, bude uhrazeno původnímu vlastníkovi.   
 
Dovolím si tedy požádat vlastníky zemědělských pozemků na k.ú. Březolupy, které naše nabídka 
oslovila, ať nás kontaktuji. Záměr výkup je dlouhodobější, zcela určitě bude probíhat  v letech 2021 i 
2022. Jen dle stavu daňových příjmů obecního rozpočtu v dnešní době nevíme, jak velkou částku bude 
obec schopna pro tyto výkupy celkem uvolnit. V případě většího zájmu z řad vlastníků zemědělských 
pozemků rozhoduje časové pořadí podání žádosti. 
 
Tento náš záměr navazuje na výkupy zemědělských pozemků v rámci „Komplexních pozemkových úprav v 
obci Březolupy“ z cca 2008-12, kdy obec pro potřeby obdobných směn vykoupila celkem asi 30 ha.  
 
Za nabídky k výkupu zemědělských pozemků pro potřeby směny za účelem realizace obecních záměrů a 
také za jejich případný následný prodej obci vlastníkům předem děkuji. 
 
 

Ing. Petr Kukla, starosta obce 
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