Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Odbor životního prostředí
Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

ŽÁDOST
o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely ve smyslu § 9 zákona
č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žadatel ......................................................…………………….....................tel.č...........................................
Přesná adresa ...................................................................................................................................................
Datum narození ....................................................

IČO .......................................................................

žádá o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely ve smyslu § 9 zákona
č. 334/92 Sb.
pro stavbu .........................................................................................................................................................
na pozemku č.kat. .............................. v kat.úz. ...................................kultura .................................................
výměra zastavované plochy celkem ..............................
z toho u rodinných domů: výměra samotné stavby RD ................................
výměra zpevněné plochy u RD ............................
(u více typů staveb a pozemků uvést na samostatné příloze zastavovanou výměru členěnou podle čísla pozemku,
BPEJ a typu stavby)
termín předpokládaného zahájení stavby ...........................................................................................................

Žádost musí být doložena těmito doklady, uvedenými v § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF:
a) 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.
b) 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.
c) Výpočet odvodů za odnětí půdy včetně postupu výpočtu podle přílohy k zákonu o ochraně ZPF a včetně
vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví.

d) Plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo
rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy.
e) Předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití.
f) Vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2.
g) Výsledky pedologického průzkumu.
h) Údaje o odvodnění a závlahách.
i) Údaje o protierozních opatřeních.
j) Zákres hranic BPEJ s vyznačením tříd ochrany.
k) Informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem.
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Prohlášení žadatele:
1. Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů nutných pro potřeby archivace žádostí a souhlasů
s odnětím zemědělské půdy.

2. Na základě poskytnutých informací o zpracování osobních údajů dle §5, odst. 4 zák. 101/ 2000Sb. beru na
vědomí, že
- mnou poskytnuté informace jsou zpracovávány za účelem vydání souhlasu/nesouhlasu s odnětím
zemědělské půdy
-

budou zpřístupněny příslušnému stavebnímu úřadu, obci, v jejímž obvodu se odnímaná půda nalézá,
celnímu úřadu v případě platby odvodu

-

v případě, že zjistím, že toto zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého, osobního
života, mohu, ve smyslu § 21, zákona 101/2000 Sb. požádat zpracovatele o vysvětlení případně o nápravu
stavu

-

veškeré informace poskytuji dobrovolně

-

byl (a) jsem poučen (a) o svých právech dle §§ 12 a 21, zák. číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů v platném znění

Datum .............................................

razítko firmy

.........................................
podpis žadatele

