Městský úřad Hlinsko
Odbor životního prostředí
Adámkova třída 554
539 23 HLINSKO
 469 326 153

Ž á d o s t o souhlas k *) trvalému/dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------jméno a příjmení žadatele(ů), datum narození, místo trvalého pobytu, PSČ číslo telefonu
(název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo)
Žádáme Vás tímto o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
za účelem:
…………………………………………………………………………………………………...
katastrální území: …………………………

na pozemku p. č.:…………………

druh pozemku: ………………………

o výměře: ………………….ha

přesné rozměry stavby: ….…………..

odnímaná plocha: ………….m2

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu,
životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější:

Pokud je předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný
předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu:

datum: __________________

_______________________________
podpis žadatele (ů)
(u právnické osoby-otisk razítka a podpis
statutárního zástupce)

*) nehodící škrtněte

Přílohy:
1. údaje 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
2. zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel
z dřívější pozemkové evidence
3. 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
nebo nejde-li o záměr, pro který je stanoven účel vyvlastnění zákonem, nebo nejde-li o záměr, pro který lze
tuto zemědělskou půdu vyvlastnit,
4. výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy
k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet (např. vyjádření orgánů CHKO, pokud se
o tuto oblast jedná, s určením zóny, ÚSES - CHKO Žďárské vrchy – Ing. Řetický), nejde – li o odnětí,
při kterém se odvody nestanoví
5. plán rekultivace, má–li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu
nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy
6. předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití
7. vyhodnocení a návrh alternativ podle ustanovení § 7 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ZPF
8. výsledky pedologického průzkumu
9. údaje o odvodnění a závlahách
10. údaje o protierozních opatřeních
11. zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany
12. informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem
13. vyjádření podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona o ochraně ZPF, jedná-li se o záměr tras nadzemních
a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí
14. plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině

UPOZORNĚNÍ NA POVINNOSTI ŽADATELE:
Podle ustanovení § 11 odst. 4 zákona o ochraně ZPF je povinný k platbě odvodů povinen orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím
a)
b)

doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem,
nebo rozhodnutí o souhlasu (§ 21), a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci, a
písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru,
a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

V případě nesplnění výše uvedených povinností se povinný k platbě odvodů dopouští přestupku nebo správního
deliktu, za což mu může být uložena sankce podle ustanovení § 20 nebo § 20a zákona o ochraně ZPF.

