Adresováno: Městský úřad Horšovský Týn
náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu (ZPF)
odnětí - TRVALÉ*, DOČASNÉ* (*nehodící se škrtněte)

1. Žadatel (jméno a příjmení, datum narození, adresa, název sídla, doručovací adresa)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Účel zamýšleného odnětí
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
v katastrálním území ......................................................................................................
na parcele p.č. ............................................. požadované odnětí ............................. m2
v katastrálním území ......................................................................................................
na parcele p.č. ............................................. požadované odnětí ............................. m2
3. Při dočasném odnětí na dobu od ................................... do.........................................
4. Informace, v jakém následném řízení má být souhlas s odnětím zemědělské půdy
podkladem (stavební zákon)

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

V ..................................................................................................................
dne ...............................................................................................................
Telefon (popř. emailová adresa) ......................................................................

............................................................................
podpis žadatele, razítko

K žádosti žadatel samostatně přiloží
(podle § 9 odst.6 zákona o ochraně ZPF) :
a) aktuální výpis z katastru nemovitostí - list vlastnictví pro předmětné parcely, které
jsou navrhovány k odnětí ze ZPF
b) zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy
c) vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje, popřípadě
jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o
žadatele
d) výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu podle přílohy k
zákonu, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví
e) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo
rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy
f) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich
hospodárného využití
g) výsledky pedologického průzkumu
h) údaje o odvodnění a závlahách (tabulka č. 4 nebo 5 dle vyhlášky č. 271/2019 Sb.)
i) údaje o protierozních opatřeních (tabulka č. 4 nebo 5 dle vyhlášky č. 271/2019 Sb.)
j) zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd
ochrany
k) v případě zastupování plnou moc
Orgán ochrany ZPF může v nezbytných případech požadovat předložení dalších
dokladů potřebných k posouzení žádosti.

