ŽÁDOST O SOUHLAS S ODNĚTÍM PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
podle ust. § 9 odst. 8 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů

1.Žadatel (ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít)
Fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa):

Právnická osoba (název, sídlo, IČO):

2.Navrhovatel (je-li žadatel zastupován na základě plné moci)

3.Údaje o pozemku (v případě více pozemků v samostané příloze)
Katastrální území :
Parcelní číslo :
Druh a BPEJ pozemku :
Výměra :
Výměra k odnětí :
4.Popis stavby

1/5

5.Doba trvání odnětí (při odnětí dočasném)

6.Zdůvodnění navrhovaného odnětí zemědělské půdy

7.Údaje o odvodnění a závlahách

8.Údaje o protierozních opatřeních

9.Následné řízení dle zvláštních předpisů (podtrhněte zvolenou možnost):
žádné
společné územní a stavební řízení

územní souhlas
stavební řízení

V ………...........……….. dne ……………..

územní rozhodnutí
jiné (uveďte jaké)

…………….............………………………………
podpis(-y) žadatele(-ů), firemní razítko
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Přílohy k žádosti :
1. údaje z katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k
dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v
kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové
evidence,
2. vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje,
nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k
navrhovanému odnětí,
3. výpočet odvodů za odnětí půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu včetně postupu
výpočtu podle přílohy zák.č.334/1992 Sb., a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet,
nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,
4. plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena zo zemědělského půdního
fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
5. předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
6. vyhodnocení a návrh alternativ (pouze pro stavby, které jsou mimo zastavěné území a nejsou
umísťovány v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem),
7. výsledky pedologického průzkumu,
8. zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany,
9. výsledky geologického průzkumu a údaje o výši hladiny podzemní vody (pouze jedná-li se o
těžbu surovin)
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Příloha č.5 k žádosti o vynětí ze ZPF
Bilance skrývky a další využití ornice včetně časového harmonogramu
Stavba : ………………….................................……………………………………………................…………………………
Katastrální území :……………………………………………………............................……………………………………
Parcelní číslo(-a) pozemku(ů) : ………………...........................…………………………….…......................................
Druh pozemku(ů) : …………………………………...............................................................................................................
Skrývaná plocha odnětí : …………………………………………….…………………..................……………………....
Hloubka skrývky : ………………………………………………...………………………………….............................……
Objem skryté ornice : ……………………………………………….....................…………………………………………
Časový harmonogram prací : ………………….…………………………………………………………………………
…........................................................................................................................................................................................................

Umístění ornice*(Uveďte, prosím parcelní číslo a katastrální území):….................................................................................
…........................................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................................
(*nutno doložit písemný souhlas vlastníka(ů) s uložením ornice)

Ornice bude dočasně uložena na mezideponii (Uveďte, prosím parcelní číslo): ….....................................................
….......................................................................................................................................................................................................

Za množství ornice a splnění termínů skrývky, převážení a rozprostření ornice odpovídají :

Investor:

Za investora:

Podpis:
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Výpočet bilance skrývky:
A
Celková plocha skrývky (tj. veškeré zastavěné plochy, včetně zpevněných ploch, chodníčků, bazénu atd.
na pozemcích zemědělského půdního fondu) v m2
B
Mocnost skrývané orniční a podorniční vrstvy v m

Bilance skrývky A x B = m3
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