Příloha č. 3
PŘEDBĚŽNÁ BILANCE SKRÝVKY KULTURNÍCH VRSTEV PŮDY A NÁVRH ZPŮSOBU JEJICH
HOSPODÁRNÉHO VYUŽITÍ (Příl. 5, bod 2.4.1. vyhlášky 13/1994 Sb. a § 10 vyhl.)

Akce (název):
Skrývka svrchních kulturních vrstev půdy (např. ornice, drnové vrstvy) a hlouběji uložených
zúrodnění schopných zemin (dále jen „podorničí“) na pozemcích:

skrývka

O R N I C E

katastrální území:
skrývaná plocha celkem v m2:
pozemk. parcela číslo (p.p.č.)
výměra v m2
1
hloubka skrývky = mocnost
ornice v cm ♠)
objem skryté ornice v m3
celkem
skrývka P O D O R N I Č Í
katastrální území:
skrývaná plocha celkem m2:
p.p.č.
výměra v m2
hloubka skrývky = mocnost
ornice v cm ♠)
objem skryté ornice v m3
celkem
pozemky, na nichž se kulturní vrstva půdy n e n a c h á z í
katastrální území:
p.p.č.
výměra v m2
Výměra celkem m2
Technologický postup při provádění skrývky:

♠) podkladem tohoto údaje musí být pedologický průzkum, případně je možno využít komplexní průzkum půd (KPP) –
příslušný pozemkový úřad

Přemístění, uložení a využití skrývek svrchních kulturních vrstev půdy (ornice, drnové vrstvy) a
hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin:
 Uložení ornice na deponie (+ zákres do kopie aktuální katastrální mapy):
katastrální území:
p.p.č.
druh pozemku (jde-li o pozemek
ZPF a doba deponie přesáhne 1 rok
– nutno požádat o odnětí ze ZPF)

objem v m3
termín uložení od – do
(datum):
Pozn. v případě výskytu podorničí uvést samostatné deponie, způsob uložení, tvar deponie, případné
obhospodařování apod.
 Hospodárné využití = umístění ornice na zemědělskou půdu:
katastrální území:
vlastník/uživatel pozemků
p.p.č.
výměra v m2
výška = mocnost rozprostírané
ornice v cm ♠)
objem rozprostírané ornice
v m3 celkem
Umístění a rozprostření bude
uskutečněno do (datum):
 Způsob dalšího využití ornice a podorničí pro nezemědělské účely :
katastrální území:
p.p.č.
výměra v m2
výška = mocnost rozprostírané
ornice v cm ♠)
objem rozprostírané ornice
v m3 celkem
Umístění a rozprostření bude
uskutečněno do (datum):
popis, účel

Pozn.: V případě, že ornice nebude využita pro zemědělské využití, je třeba podat žádost o poskytnutí
skryté ornice pro blíže specifikovaný účel (přípustné je ozelenění ploch (zatravnění, výsadba keřů, či
stromů), použití pro parky apod.). Pro nezemědělské účely doporučujeme výšku vrstvy ornice max.
10 cm pro zatravnění, 20-30 cm pro výsadbu stromů a keřů
vypracoval:

Dne:

tel.:

e-mail:

