Městský úřad Nové Město nad Metují
odbor výstavby a regionálního rozvoje
oddělení životního prostředí
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Žádost o vyjádření orgánu ochrany ZPF k návrhu tras nadzemních vedení/
podzemních vedení/ pozemních komunikací/ celostátních drah/ vodních cest *
a jejich součástí
*) nehodící se škrtněte!

Žadatel(é):
Datum narození (IČO):
Adresa:
Telefon:
Upozornění: Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou
adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno
a příjmení, popř. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, IČO a adresu zapsanou
v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popř. jinou adresu pro
doručování. Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, IČO nebo obdobný údaj a adresu
sídla, popř. jinou adresu pro doručování.

dotčené pozemky parc.č. dle KN

katastrální území

Dle § 7 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), musí žádost dále obsahovat:
-

-

-

zákres navrhované trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací,
celostátních drah a vodních cest a jejich součástí do snímku katastrální mapy se
zobrazením jednotlivých dotčených parcel půdy patřící do ZPF podle katastrálních území
údaje o hydrologických a odtokových poměrech
údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest
údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich zatřídění
do tříd ochrany v případě, kde je možné alternativní umístění tras nadzemních
a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich
součástí
stručné údaje o technickém řešení stavby

Dne:

Podpis (razítko):

V případě zastupování žadatele a v případě právnických osob je nutno přiložit doklad o pověření
(zplnomocnění) jednat jménem žadatele nebo jménem právnické osoby.
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