
 
 
Městský úřad Telč 
Odbor životního prostředí 
Náměstí Zachariáše z Hradce 10  
588 56  Telč 

 
 

Žádost  
o vydání závazného stanoviska/rozhodnutí (*)k trvalému/dočasnému (*)odnětí 
půdy ze zemědělského půdního fondu ve smyslu ust. § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb. o 
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů                                            
 
 
I. Investor - žadatel (é ): 
Jméno a příjmení / název firmy        
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
  
RČ/IČO…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Adresa, PSČ                                         
................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
Telefonní 
kontakt:…………………………………………………………………………………………
Zplnomocněný zástupce: 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
II. Základní údaje o stavbě: 
Druh stavby - účel odnětí ( název stavby dle projektové dokumentace )  
:.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
U dočasného odnětí – doba trvání odnětí : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Údaje katastru nemovitostí o odnímaných pozemcích: 
 
Katastrální  území :……………………………………………………………………………..  
 
Obec:………………………………………………….                            
 
Odnímaná výměra celkem …………………………………………………………………….  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
parcelní číslo 
 

     

 
druh pozemku 
 

     

výměra 
pozemku (m²) 

     

odnímaná 
výměra (m²) 

     

 
BPEJ 

     

 
třída ochrany 

     

 
 
III. Podklady pro vydání souhlasu:   ( nehodící se škrtněte ) 
 
1.Vyjádření příslušného orgánu územního plánu  ( stavebního úřadu ) 
 
- pozemek – pozemky  se nachází v zastavěném  území                             ANO              NE 
 
- pozemek – pozemky  se nachází v zastavitelné ploše dle platného územního plánu     
          ANO              NE 
        
 
- stavba na pozemcích  je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací      
          ANO             NE 
 
 
- jedná o stavbu pro zemědělské účely      ANO             NE                 
 
 
Informace místně příslušného stavebního úřadu v jakém následném řízení  podle 
zvláštního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem:   
( např. územní rozhodnutí, stavební povolení, územní souhlas, ohlášení stavby, …. ) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Datum:…………………………….Razítko a podpis: 
 
 
 
2. Vyjádření orgánu ochrany přírody : ( opatří si odbor ŽP sám ) 
Pozemek se nachází na území ( národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní 
památka, ÚSES, VKP )                                 ano            ne  
 
 
 
Datum:…………………………….                      Podpis:……………………………….. 
  



 
 
 
 
3. Vyjádření vodoprávního orgánu: ( opatří si odbor ŽP sám ) 
- pozemek se nachází na území ochranného pásma vodního zdroje II. stupně, chráněné 
akumulace podzemních a povrchových vod                                      ano                    ne 
 
- jedná se o stavbu rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže          ano                    ne  
 
- jedná se o stavbu objektů zařízení potřebných pro čištění odpadních vod     ano         ne               
 
 
Datum:…………………………………                 Podpis:……………………………………. 
 
IV. Přílohy žádosti: 
 
1. Údaje katastru nemovitostí , jejichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze ZPF týká 
s vyznačením vlastnických popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, dále 
výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy ( 
situace stavby ), popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové 
evidence 
 
2. Vyjádření vlastníka zemědělské půdy jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje , nebo jiné osoby, 
které je oprávněná tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému 
odnětí 
 
3. Výpočet odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu včetně 
postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro 
výpočet, nejde-li o odnětí při kterém se odvody nepředepisují ( § 11a zákona č.334/1992 Sb. )  
 
4. Plán rekultivace , má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského 
půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy. 
 
5. Předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného 
využití ( samostatná příloha )  
 
6. Vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2  
 
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 
 
11. Jedná-li se o těžbu nerostných surovin, výsledky geologického průzkumu a údaje o výši 
hladiny podzemní vody.   
Orgán ochrany ZPF může v nezbytných případech požadovat předložení dalších dokladů 
potřebných k posouzení žádosti. 
 
Upozornění: Všechny doklady zůstávají uloženy u spisu 
 
 
V ……………………dne……………………    podpis žadatele:…………………………..   
 



 
 
( * ) nehodící se škrtněte 
 
Příloha k žádosti o vynětí ze ZPF 
 
Bilance skrývky a další využití ornice včetně časového harmonogramu 
 
Stavba :  
…………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………...……………………………………………………
……… 
 
Katastrální 
území:……………….……………………………………………………………… 
 
Číslo parcely: ……………………………………………………………………………...…… 
…………………………………………………………………………………………………..
. 
 
Kultura pozemku : ……………………………………………………………………………. 
 
Skrývaná plocha odnětí: ……………………………………………………………………… 
 
Hloubka skrývky: ………………………...…………………………………………………… 
 
Objem skryté ornice: …………………………………………………………………………. 
 
Časový harmonogram prací :  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Umístění ornice:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Ornice bude dočasně uložena na mezideponii: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Za množství ornice a splnění termínů skrývky, převážení a rozprostření ornice odpovídají : 
 
Investor akce:                                                                              Za investora: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 


