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Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem       

odbor životního prostředí – ochrana ZPF  

Příční 405 

593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

 

 

V……………………………dne ……………….……… 

 

Věc 

Žádost o vydání souhlasu
1) 

k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF)
        

         
         (§ 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů)   

 
 Žadatel

2)
……………………………………………………………………………………

…… 
                                    (u fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození / u právnických osob: název firmy, IČ ) 

 

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

Adresa……..………………………………………………………………………PSČ….…… 
(u fyzických osob adresa trvalého bydliště a adresa pro doručování písemností, není-li totožná s trvalým bydlištěm) 

 

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

 

telefon/fax……………………email………………………datová schránka…………….ano – ne
3)

 
 

žádá o vydání souhlasu podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu 

 

Účel zamýšleného odnětí (název akce musí souhlasit s projektovou dokumentací 

předloženou k vyjádření odboru životního prostředí a následně předanou na odbor územního 

plánování a stavebního řádu) 
 

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

 

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

Odnětí trvalé – dočasné
3 

do roku 20….. 
 

Pozemky navrhované k odnětí:
4 

Parcelní číslo 

pozemku  KN 

Požadovaná výměra 

odnětí v m
2 

 

U rodinných domů 

zastavěná a zpevněná 

plocha v m
2 

Druh pozemku Katastrální území 

     

     

     

     

     

     

 

 
1
 souhlasu není třeba v případech uvedených v § 9 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. 

2
 ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít 

3
 nehodící se škrtněte 

4
 v případě většího množství pozemků uveďte na samostatné příloze 
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Přílohy k žádosti: 

 

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, a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy 

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 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. 

4. 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. 

5. Zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením třídy ochrany 

6. Předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh jejich hospodárného využití (textová i grafická 

část).  

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

8. Výsledky pedologického průzkumu. 

9. Údaje o odvodnění a závlahách. 

10. Údaje o protierozních opatřeních. 

11. Plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo 

rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy.  

12. informace, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem (vyjádření stavebního úřadu si opatří 

příslušný správní orgán):  

 

 

Vyjádření stavebního úřadu:* 

 

- pozemek se nachází v zastavěném území obce                                                                      ano  -  ne 

- pozemek se nachází v zastavitelném území obce                                                                  ano  -   ne 

- stavba je v souladu s platným územním plánem                                                                    ano  -  ne 

- informace, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být  

  souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem: 

  

  územní rozhodnutí        územní souhlas      veřejnoprávní smlouva 
 

   jiné řízení: 

 

 
                                                                                                                                               Razítko, podpis     

* odpovídající údaj (ano – ne) se zakroužkuje, případně zatrhne informace o následném řízení) 

 

 

 

                                                                                              ___________________________________ 

                                                                                              podpis žadatele/žadatelů, popř. razítko 

 

Upozornění: všechny doklady zůstávají uloženy u spisu 

Poučení k vyplnění žádosti: 

Žádá-li o odnětí pozemků ze ZPF více žadatelů (např. manželé), vyplní a podepíší žádost všichni, 

popřípadě doloží plnou moc 


