
 

Městský úřad v Železném Brodě 
odbor životního prostředí 

náměstí 3. května č.p. 1, Železný Brod 468 22 
 

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

Žádáme o souhlas k trvalému – dočasnému*1) odnětí zemědělské půdy ze zemědělského 

půdního fondu (ZPF) pro níže uvedenou stavbu nebo jinou činnost. 

 

 

Žadatel     
o Fyzická osoba:  

Jméno, příjmení…………………………………………………………………………… 

Datum narození…………………………………………………………………………… 

Místo trvalého pobytu…………………………………………………………………….. 

Adresa pro doručování……………………………………………………………………. 

      Kontakt (telefon, e- mail)…………………………………………………………………. 

 

Zastoupen na základě plné moci:……………………………………………………………... 

 

o Právnická osoba / fyzická osoba oprávněná k podnikání: 

Název nebo obchodní firma ………………………………………………………………   

Identifikační číslo…………………………………………………………………………. 

      Adresa sídla………………………………………………………………………………..    

      Adresa pro doručování…………………………………………………………………….                                     

      Kontakt (telefon, e- mail)   ……………………………………………………………….. 

 

Zastoupen na základě plné moci: …………………………………………………………….. 

 

Žadatel chce vyjádření (pozn. označte):      

 vyzvednout osobně                          

 zaslat poštou (projektovou dokumentaci poštou zpět nezasíláme) 

 do datové schránky IDDS:………..….. 

 

Umístění stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací  

 ANO ………………………………...…… (pro jaký účel) 

 NE  

 



 

 

Název navrhované stavby včetně výměr: (udejte veškeré stavby a zpevněné plochy, které 

se budou na pozemcích nacházet - např.: rodinný dům / 150 m2, garáž / 18 m2, zpevněné 

přístupové plochy / 85 m2, bazén / 8 m 2) 

….……………………..……………………................................................................................

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Katastrální území Parcelní číslo 

Odnímaná 
část 

pozemku v 
m2 

Kód BPEJ 
Třída 

ochrany 

     

     

     

     

K odnětí celkem v m2 

 

Dočasné odnětí je požadované na dobu od: .............................. do: ..................................... 

 

Zdůvodnění navrhovaného umístění *²: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Ornice bude deponována na pozemku č. ......................v kat. území:................................. 

 

Návrh následného hospodárného využití ornice:  

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

V.………………………………..………………………………..dne: ………………………..        

          

 

 

……………………………………………….. 

podpis/y žadatele/ů 

        (razítko) 

 

 

 



 

 

Povinné přílohy žádosti: 

1. Údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jejichž se navrhované odnětí zemědělské půdy 

ze ZPF 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 ZPF se navrhuje, nebo jiné osoby, 

která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, 

k navrhovanému odnětí.  

3.  Situace na podkladu katastrální mapy se zákresem záboru půdy. 

4.  Projektová dokumentace 

5. Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto 

zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se 

odvody nestanoví (výpočet je třeba zpracovat podle přílohy zákona o ochraně ZPF část B, 

D a E, přílohy č. 4 oceňovací vyhlášky č. 441/2013 a vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení 

tříd ochrany). 

6. Plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo 

rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy. 

7. Předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného 

využití.   

8. Vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona. 

9. Výsledky pedologického průzkumu. 

10. Údaje o odvodnění a závlahách. 

11. Údaje o protierozních opatřeních. 

12. Zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany. 

13. Informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas 

s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem.   

14. Plná moc v případě zastupování. 

 

 

*1) Nehodící se škrtněte. 

*²) Proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a životního prostředí 

nejvýhodnější (ve vztahu k územnímu plánu, pokud není schválen ani pořizován, ve vztahu k současně 

zastavěnému území obce intravilán - extravilán), kvalitě půdy, apod.  
 

 


