MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
Odbor životního prostředí
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Tel.: 516775111, Fax: 516 775544
V ................................ dne ...................

ŽÁDOST
o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) podle
§ 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.
a) Jméno a příjmení (název), datum narození (IČ) a adresa (sídlo) žadatele
...............................................................................................................................................
tel.: ............................................
v případě zastoupení na základě plné moci jméno zmocněnce, adresa, IČ (RČ),
…...........................................................................................................................................
tel.:..................................................
b) Označení předmětu stavby:
..............................................................................................................................................
c) Doba trvání odnětí zemědělské půdy:

trvalé / dočasné

d) Informace, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas
s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem (zatrhněte
z možností):
o územní souhlas,
o ohlášení stavby,
o územní rozhodnutí + stavební povolení.
e) Specifikace pozemků k odnětí:
k.ú.

p.č.
(KN/PK)

odnímaná
výměra v m²

BPEJ

třída
ochrany

kultura

Celkem

............................................................
Podpis žadatele (razítko)

Doklady nezbytně nutné k vyřízení žádosti:
a) výpis z katastru nemovitostí, popřípadě z nahlížení do katastru nemovitostí (kupní
smlouva) ne starší 6 měsíců. Pokud ve výpisu z katastru nemovitostí není uveden kód
BPEJ (značí půdní jednotku a klimatický region potřebný k výpočtu odvodu za odnímanou
půdu), požádejte Pozemkový úřad Blansko o doplnění tj. zákres hranic bonitovaných
půdně ekologických jednotek,
b) kopie katastrální mapy doplněná zákresem navrhovaného odnětí - výměry parcel nebo
jejich částí, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové
evidence,
c) plná moc k zastupování v případě, že žádost podává zplnomocněný zástupce,
d) příloha k žádosti o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF (podklady pro
výpočet odvodů) - přiložený tiskopis (příloha č. 1),
e) předběžná bilance kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití jaké množství ornice bude skryto, kde bude uložena, jak bude s ornicí naloženo (příloha
č. 3),
f) plán rekultivace - má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského
půdního fondu nebo rekultivována zalesněním nebo zřízením vodní plochy,
g) vyjádření vlastníků pozemků k navrhovanému odnětí, pokud vlastník pozemků není sám
žadatelem,
h) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu
podle přílohy k tomuto zákonu, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví, (příloha
č. 2 – tabulka),
i) vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 tj. vyhodnocení důsledků
navrhovaného umístění stavby na zemědělský půdní fond (příloha č. 5 vyhlášky č. 13/1994
Sb.),
j) situační (koordinační) výkres,
k) technická zpráva,
l) výsledky pedologického průzkumu,
m) údaje o odvodnění a závlahách,
n) údaje o protierozních opatřeních.

