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magistrát města prostějova
Odbor životního prostředí
NáM. T. G. MASARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV
                                     tel: +420 582 329 111 (ústředna) fax: +420 582 342 338 www. prostejov.eu


ŽÁDOST O DOČASNÉ ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
Dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 


Žadatel: ….…………………………………………………………………………………………….....................................

Adresa: ……………………………………………………………………………..…………………………………………………….

Datum narození / IČO: …………………………………………………………………………………………………………….

Telefon / e-mail: ……………………………………………………………………………..………………………………………


Zástupce (na základě plné moci): ………………………………………………………………….................................................................................

Adresa: ……………………………………………………………………………………….………………………………………….

Datum narození/IČO: …………………………………………………………………….……………………………………….

Telefon / e-mail: …………………………………………………………………….………………………………………………
Stavbou budou dotčeny následující zemědělské pozemky:
Katastrální území
Pozemek p. č.
Výměra pozemku (zaokrouhleno na celé m2 nahoru)
Druh pozemku


celková
odnímaná





















Pokud se jedná o více pozemků, seznam uvést v příloze.

Odnětí se žádá za účelem (stručný popis stavby, příp. jiného využití pozemku):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
Doba trvání dočasného záboru stavby: …………………………………………………………………………………

						            
Bilance skrývky
Skrývka  svrchních  kulturních  vrstev půdy (ornice,  drnové  vrstvy) – dále jen ornice provedena do hloubky …..  cm z odnímaných pozemků o výměře ……. m2,  tj. bude celkem skryto ……. m3 ornice. Ornice bude uložena na pozemku p. č. ………….…… v k. ú. …………………………..………….. a následně použita *k zemědělskému využití/k rekultivaci pozemku dotčeného výstavbou p. č. ………….…… v k. ú. …………………………..………….. 

Skrývka  hlouběji  uložených  zúrodnění schopných zemin provedena do hloubky …..  cm z odnímaných pozemků o výměře ……. m2,  tj. bude celkem skryto ……. m3 zúrodnění schopných zemin. Skrývka zúrodnění schopných zemin bude uložena na pozemku p. č. ………….…… v k. ú. …………………………..………….. a následně použita *k zemědělskému využití/ k rekultivaci pozemku dotčeného výstavbou p. č. ………….…… v k. ú. …………………………..…………..
*nehodící se škrtněte


Souhlas k odnětí bude podkladem pro:

- územní souhlas		
- ohlášení stavby	  
- územní rozhodnutí
- stavební povolení
- dodatečné povolení stavby
- zápis do katastru nemovitostí

- společný územní souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
- společné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

- jiný účel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

(nehodící se škrtněte)







V Prostějově dne:


		        .........................................................
								         podpis - razítko žadatele

PŘÍLOHY dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu:
1.	Údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zem. půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí. 
2.	Zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence (situace umístění stavby).
3.	Vyjádření vlastníka (případně spoluvlastníka) zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí.
4.	Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při které se odvody nestanoví. 
5.	Plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zem. půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy. 
6.	Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu:
	§ 12 – textová část, 
	§ 13 – grafická část, 
	§ 14 – předběžná bilance skrývky,
	§ 15, § 16 – plán rekultivace.

7.	Výsledky pedologického průzkumu. 
8.	Údaje o odvodnění a závlahách.
9.	Údaje o protierozních opatřeních. 
10.	Zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany (v případě více BPEJ na pozemku). 
11.	Alternativy umístění stavby v případě, kdy záměr není v souladu § 7 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.



