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 souhlas k trvalému/dočasnému*) odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu
*) 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.

Katastrální území:

pozemek
parc.č. dle KN

celková
výměra dle KN

z toho
odnětí

druh
pozemku

vlastník
pozemku

uživatel
pozemku

Účel zamýšleného odnětí:

Dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), k žádosti dále žadatel připojí:
-

vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a zdůvodnění, proč
je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF, životního prostředí a ostatních zákonem
chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější

-

pokud je předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný
předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu

-

zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním
zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence
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-

vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje, nebo jiné osoby,
která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele,
k navrhovanému odnětí

-

výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF, včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto
zákonu, včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se
odvody nestanoví

-

plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského
půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy

-

předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného
využití

-

vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ZPF

-

výsledky pedologického průzkumu

-

údaje o odvodnění a závlahách

-

údaje o protierozních opatřeních

-

zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany

-

informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas
s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem

-

plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině

-

výsledky geologického průzkumu a údaje o výši hladiny podzemní vody, jedná-li se o těžbu
nerostných surovin

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.

