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                                V............................................. dne : ......................20.... 
 

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu   

 

v katastrálním území.................................pro účely  z a l e s n ě n í   uvedené parcely. 

 
       Žádáme o udělení souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
podle § 9 zákona č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu: 
 
z pozemkové parcely číslo  .......................................................................... 

evidovaný druh pozemku    ........................................................................... 

o výměře                            ........................................................................... 

             
 
Odůvodnění žádosti : 
 
 
 
Žadatel(ka) prohlašuje, že údaje o pozemcích dle katastru nemovitostí, které jsou 
dodávány jako příloha této žádosti, jsou v souladu se skutečným stavem ke dni podání 
žádosti. Je si vědom(a) právních následků nepravdivého čestného prohlášení, které 
vyplývají z ustanovení zákona. 

                                                                                                             
                           

   .................................................... 
                                                                                                            podpis(y) 
 
 
 
 
Adresa žadatele (ů): 
 
 
  
 
 
Přílohy k žádosti: 
1) Snímek katastrální mapy od Katastrálního úřadu (pracoviště Bystřice nad Pernšt.) 
2) Výpis z katastru nemovitostí na všechny dotčené pozemky (s uvedením druhu 
pozemku) od Katastrálního úřadu. 
3) Situace se zákresem navrhovaného odnětí (jednoduchý zalesňovací projekt). 
4) Vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Bystřice n. P. (obecní úřad s rozšířenou 
    působností) k záměru zalesnění z hlediska ochrany přírody. (doklady - výpis z KN,   
    snímek mapy) 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
                               V ............................................. dne : ......................20.... 

 

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu   

 

v katastrálním území ................................................................................................... 

pro stavbu: ……………………………………………………………………………………. 

 
       Žádáme o udělení souhlasu k trvalému  - dočasnému – dodatečnému 1) odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona č.334/92 Sb. o ochraně zemědělského 
půdního fondu v platném znění: 
 
z parcely číslo                     .......................................................................... 

evidované kultury               ........................................................................... 

o výměře                             ........................................................................... 

             
Z uvedené parcely bude přímo zastavěno a zpevněno (upřesnit dle předložené projektové  
 
dokumentace)     ……………………………………………………… 
 
Zbývající část pozemku  o výměře   : …………………..  bude využívána jako  : 
 
………………………………………………………………………………….. 
  
Odůvodnění žádosti: 
 
 
Žadatel(ka) prohlašuje, že údaje o pozemcích dle katastru nemovitostí, které jsou 
dodávány jako příloha této žádosti, jsou v souladu se skutečným stavem ke dni podání 
žádosti. Je si vědom(a) právních následků nepravdivého čestného prohlášení, které 
vyplývají z ustanovení zákona. 

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

                                                                                                       podpis(y) 
Adresa žadatele (ů): 
 
PSČ 
IČO 
  
Přílohy k žádosti: 
1) Snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí na všechny dotčené pozemky od  
   Katastrálního úřadu (pracoviště Bystřice nad Pernštejnem) 
2) Situace se zákresem navrhovaného odnětí – dle projektové dokumentace 

3) Vyjádření vlastníků dotčených pozemků, případně jejich nájemců, k navrhovanému odnětí. 
4) Výpočet odvodů  
5) Plán rekultivace pozemků s uvedením časového rozvrhu ( pouze u dočasného odnětí ). 
6) Bilance skrývky ornice a návrh způsobu jejího hospodárného využití. 



 

 

7) Přílohy dle vyhlášky č. 13/1994 viz. § 9 zák.č. 334/1992 Sb.( dle účelu navrhovaného odnětí). 
 
 

                        
     
  V ............................................. dne : ......................20.... 

 
 

Žádost o vydání stanoviska z hlediska ochrany přírody 
 
       Žádáme o vydání stanoviska z hlediska ochrany přírody k záměru  
 
……………………………………………………………………………………………. 

 
 

na parcele číslo :                 .......................................................................... 

evidované kultury :              ........................................................................... 

o výměře :                           ...........................................................................  

v katastrálním území:          ..……………………………………………….. 

             
 
Odůvodnění žádosti : 
 
 
 

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

                                                                                                                        podpis(y) 
 
 
 
 
Adresa žadatele (ů): 
 
 
  
 
 
Přílohy k žádosti: 
1) Snímek katastrální mapy od Katastrálního úřadu (pracoviště Bystřice nad Pernštejnem) 
2) Výpis z katastru nemovitostí na všechny dotčené pozemky (s uvedením kultury) od     
Katastrálního úřadu. 
3) Záměr investora – situace, technická zpráva, další doplňující podklady pro rozhodnutí *) 
 


