
Ž  ádost o vydání souhlasu k     odnětí zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu 

Žádám o souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu  k trvalému - dočasnému   

odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 

pozemek parc. č.:  
kat. území:
za účelem:

Celková výměra pozemku (m2):
Velikost odnímané plochy (m2):

 zastavěná plocha (m2):
 zpevněná plocha (m2):
 ostatní (m2): 

Jméno žadatele/ů: 
Datum nar./IČ:
Adresa: 
Telefon: 

Vyjádření vlastníka/ů dotčeného pozemku/ů: (jméno a příjmení, adresa, datum nar., 
podpis)

Vyjádření  úřadu  územního  plánování,  MěÚ  Mnichovo  Hradiště,  soulad  záměru  s
platnou územně plánovací dokumentací: (razítko, podpis)

Informace, v jakém následném řízení podle zvláštních právních předpisů má být souhlas
s odnětím  zemědělské  půdy  ze  ZPF  podkladem,  informaci  podá  stavební  úřad
MěÚ Mnichovo Hradiště, případně OÚ Kněžmost: (razítko, podpis)

a dále potvrdí
záměr bude realizován na nezastavěné části                      
zastavěného stavebního pozemku
              
      ANO               NE    

                                                           

Datum: ____________________  Podpis: __________________________________



Náležitosti žádosti: /dle § 9 odst. 6 a 7 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozadějších předpisů (dále jen ,,zákona“)/

 vyhodnocení  předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond (dále jen ,,ZPF“) a  zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany
ZPF,  životního  prostředí  a  ostatních  zákonem  chráněných  veřejných  zájmů
nejvýhodnější

 aktuální výpis z katastru nemovitostí 
 katastrální  mapa  se zákresem  navrhovaného  odnětí (situace  z projektové

dokumentace)
 výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu a vstupních údajů

(nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví, dle § 11a odst. 1 zákona)
 plán rekultivace,  má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ,,ZPF“ nebo

rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy (dle vyhlášky č. 13/1994 Sb.)
 bilance skrývky  a návrh způsobu jejich  hospodárného využití (dle  vyhlášky č.

13/1994 Sb.)
 vyhodnocení a návrh alternativ (dle § 7 odst. 1 a 2 zákona)
 výsledky pedologického průzkumu
 údaje o odvodnění a závlahách
 údaje o protierozních opatřeních
 zákres  hranic  bonitovaných  půdně  ekologických  jednotek (dále  jen  ,,BPEJ“)

s vyznačením tříd ochrany (lze získat např. z podkladů příslušného územního plánu)

 technická zpráva (z projektové dokumentace)

V     případě etapizace záměru, žadatel připojí:
 pokud  je  předmětem  odnětí  pouze  etapa  celkového  záměru,  žadatel  uvede  jeho

konečný předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu

Jedná-li se o těžbu nerostných surovin, žadatel připojí:
 výsledky geologického průzkumu
 údaje o výši hladiny podzemní vody
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