
MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, 

Odbor životního prostředí 

 

Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního 

fondu 
Podle ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, včetně jeho změn, 

k následnému řízení: 
 

 rozhodnutí 

 umístění stavby nebo zařízení  

 stavebního povolení 

 dodatečného povolení stavby 

 povolení změny stavby před dokončením 

 

 

 

 

 

 

 

 opatření 

 územního souhlasu 

 ohlášení stavby 

 

 

 jiný účel (nevyžaduje stavební řízení)  

…………………………………….. 

 

ÚČEL ZAMÝŠLENÉHO ODNĚTÍ:   TRVALÉ                DOČASNÉ  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

DOTČENÉ 

POZEMKY P. Č. 

VÝMĚRA 

POZEMKU 

ZÁBOR (ODNĚTÍ) 

POZEMKU 

DRUH POZEMKU BPEJ 

     

     

     

     

     

     

 

Celkem k odnětí:…………………………………. 

Katastrální území:…………………………………………………………………………….………... 

 

ŽADATEL O SOUHLAS  S ODĚTÍM ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY– stavebník: 

 Fyzická osoba 

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………....... 

Datum narození: ……………………………………………………………………………………… 

Adresa/trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………...…. 

Adresa/doručovací:   ……………………………………………………………………………………..                     

……………………………………………………….……………………………................................... 

Telefon, e-mail: …..…………………………………………………………………………………..…. 



str. 2 žádosti o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Magistrátu města Havířova   
 

  Fyzická osoba podnikající  - podání souvisí s jeho podnikatelskou činností: 

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………... 

IČO/ adresa sídla v OR (nebo v jiné zákonem upravené evidenci): …………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa  doručovací: …………………………………………………………………………………...… 

Telefon, e-mail: ……………………………………………………………………………………...….. 

 Právnická osoba: 

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………... 

 IČO/ adresa sídla v OR (nebo v jiné zákonem upravené evidenci):…………………………………….  

.…………………………………………………………………………………………………………...  

Adresa  doručovací: …………………………………………………………………………………...… 

Telefon, e-mail: ……………………………………………………………………………………...….. 

Žadatel jedná:   samostatně   je zastoupen (plná moc) 

 

 Identifikační údaje zastupující osoby: 

 

Jméno a příjmení/název společnosti: …………………………………………………………………….  

IČ/datum narození:   ……………………………………………………………………. 

Adresa (sídlo, místo podnikání, místo pobytu):………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa pro doručování:………………………………………………………………………………….. 

Telefon, e-mail:………………………………………………………………………………………….. 

K žádosti je požadováno přiložit:  

  údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí ZPF týká, s vyznačením vlastnických popř. 

uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům 

  zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy 

  vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto 

zemědělskou  půdu užívat, nejedná-li se o žadatele 

  výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF, včetně postupu výpočtu, včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-

li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví 

  plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF 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 

  výsledky pedologického průzkumu 

  údaje o odvodnění a závlahách, o protierozních opatřeních 

  zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany 

  plná moc 

  plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině 

 

Podpis žadatele nebo jeho zástupce:…………..……………………………………………………… 

V.................................................... dne.................……………………………………………..…….. 


