
         Příloha č. 1  k žádosti o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF 

PODKLADY PRO VÝPOČET ODVODŮ ZA ODNĚTÍ  ZEMĚDĚLSKÉ  PŮDY ZE
ZPF

Dle přílohy k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

pozemek (-ky) parc. č. 

v k.ú.

druh stavby:

stavebník: 

Faktory životního prostředí, které budou ovlivněny odnětím ze zemědělského půdního fondu:

Skupina faktorů: Charakteristika faktoru životního prostředí negativně ovlivněného odnětím půdy 
     ze zemědělského půdního fondu

Část B - ověří a potvrdí příslušný úřad

Charakteristika faktorů životního prostředí negativně ovlivněného odnětím půdy ze zemědělského
půdního fondu a ekologické váhy těchto vlivů

A. skupina faktorů            ekologická váha

- Národní parky - I. zóna, národní 
přírodní rezervace a národní 
přírodní památky

                                
  20

 

- Národní parky - II. zóna, chráněné 
krajinné oblasti – I. zóna, přírodní 
rezervace a přírodní památky

 

   15
 

 
- Národní parky – III. zóna, 
-  chráněné krajinné oblasti - II. zóna,
- územní systémy ekologické stability

-  

     10 

- Ochranná pásma národních parků,                                                          
- chráněné krajinné oblasti  –  III. zóna                                                     5
- a  významné krajinné prvky                                                                       

  
                                           
          Vyjádření:                                                                         

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

            datum                                                                                     podpis a razítko                         



             

Charakteristika faktorů životního prostředí negativně ovlivněného odnětím půdy ze zemědělského
půdního fondu a ekologické váhy těchto vlivů

B. skupina faktorů ekologická váha vlivu

- Chráněné oblasti přirozené akumulace                      10
      podzemních a povrchových vod a ochranná
      pásma vodních zdrojů II. stupně

- Ochranná pásma léčivých zdrojů a minerálních              10
      vod stolních vně ochranných pásem I. stupně
      nebo užších prozatímních ochranných pásem

        Vyjádření:

…………………………………… ………………..…………………….
datum  podpis a razítko

Vyjádření Odboru Stavení úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje

C. skupina faktorů         ekologická váha vlivu

- Území mimo plochy určené platnou územně plánovací dokumentací
k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce 5

ANO

NE

- Zemědělská půda nalézající se v současně zastavěném území
      sídelních útvarů (obcí)

ANO

NE

      Vyjádření:

…………………………………… ………………..…………………….
datum             podpis a razítko
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D. Skupina faktorů                                                       ekologická váha vlivů

- Chráněná ložisková území  5

 
  Vyjádření:

…………………………………… ………………..…………………….
datum  podpis a razítko

Doklady předloží žadatel o vynětí.
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