Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti
Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz Telefon: 221 982 321

Žádost o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF):
Žadatel (příp. žadatelé)
Jméno a příjmení (název subjektu):
Adresa trvalého bydliště (sídlo):
Kontaktní adresa:
Datum narození (IČ):

*Telefon:

Datová schránka:

*E–mail:

Zástupce (na základě plné moci příp. pověření k zastupování)
Jméno a příjmení (název subjektu):
Adresa trvalého bydliště (sídlo):
Kontaktní adresa:
Datum narození (IČ):

*Telefon:

Datová schránka:

*E–mail:

* nepovinné údaje, v zájmu urychlení řešení případných nejasností však prosíme také o jejich uvedení

Žádám o souhlas k

trvalému /

dočasnému odnětí půdy ze ZPF:

za účelem:
na pozemcích:
Katastrální území

Parcelní číslo

Druh pozemku

Je třeba vyčíslit výměru k odnětí pro každý dotčený pozemek zvlášť.

Výměra [m2] K odnětí [m2]

Celkem
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K žádosti je dále žadatel povinen předložit podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. v platném
znění (dále jen zákon):
a) 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 a zákres navrhovaného odnětí v
kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové
evidence,
b) vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje,
nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat (např. spoluvlastníka
pozemku), nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí,
c) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle
přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při
kterém se odvody nestanoví,
d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního
fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
e) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného
využití,
f)

vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona,

g) výsledky pedologického průzkumu,
h) údaje o odvodnění a závlahách,
i)

údaje o protierozních opatřeních,

j)

zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany,

k) informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas
s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem,
Souhlas k odnětí půdy ze ZPF bude podkladem pro vydání:

(např. územního rozhodnutí, stavebního povolení, územního souhlasu, souhlasu s provedením ohlášeného
stavebního záměru – „ohlášky“, aj.)

l)

vyjádření podle § 7 odst. 4 zákona, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení,
pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí.
V případě stavby rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci bude pozemek přilehlý ke
stavbě a zpevněným plochám sloužit jako zahrada (§ 9 odst. 4 zákona).
Ano /

Datum:

Ne

Podpis:

Nevíte si rady s vyplněním žádosti nebo přípravou podkladů? Před tím, než nás kontaktujete s Vaším dotazem,
nezapomeňte si přečíst doplňující informace pro žadatele, které by Vám měly odpovědět na nejčastější otázky
(www.mestocernosice.cz ► Městský úřad ► Formuláře ► Formuláře v agendě zemědělství, lesnictví a myslivosti).
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