
Městský úřad Holice
Odbor životního prostředí

Žádost o souhlas k trvalému – dočasnému  odnětí půdy ze ZPF

Údaje o žadateli

Jméno a příjmení (název)

Datum narození (IČ)

Adresa (sídlo)

Údaje o navrhovaném odnětí

Účel odnětí

Parcelní číslo pozemku (pozemků), na kterém je odnětí navrženo

Katastrální území

Druh pozemku (pozemků)

Plocha navrhovaného odnětí

Datum      	 	 	 	 	 Podpis žadatele

Přílohy k žádosti:
vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a zdůvodnění, proč je navrhované řešení         
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější, 

údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká,                   
s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres 
navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,

vyjádření vlastníka 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,

výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně
vstupních údajů použitých pro výpočet, 

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 č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů,

výsledky pedologického průzkumu,

údaje o odvodnění a závlahách,

údaje o protierozních opatřeních,

zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany,

informace, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu podkladem.
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Čučiak Jan
Razítko
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