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Městský úřad Turnov  
Odbor životního prostředí  

Antonína Dvořáka 335  

511 01  TURNOV  

 
Žádost o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy 

ze zemědělského půdního fondu (ZPF) 

 

dle § 9 odst. 1 a 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění 
 
 

1. Zaškrtněte platné: 

 

Trvalé odnětí       Dočasné odnětí 

 

       na dobu do………………………… 

 

2. Žadatel (investor): 

 

 Jméno a příjmení / název firmy ………………………………………………………………………….…. 

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

 Adresa trv. bydliště / sídlo společnosti ……………………………………………………………………... 

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

 Adresa pro doručování (pokud je odlišná od trv. bydliště) …………………………………………………. 

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

 Datum narození / IČ ……………………………………………………………………………………….... 

 Telefon ……………………………………. e-mail ……………………………………………………… 

 Identifikátor datové schránky ………………………………………………………………………………. 

 

3. Zástupce žadatele (investora): 

 

 Plná moc pro zastupování žadatele (investora) 

 Jméno a příjmení / název firmy ……………………………………………………………………………. 

 Adresa trv. bydliště / sídlo společnosti …………………………………………………………………….. 

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

 Datum narození / IČ ………………………………………………………………………………………... 

 Telefon ……………………………………. e-mail ……………………………………………………… 

 Identifikátor datové schránky ……………………………………………………………………………….. 

 

4. Účel zamýšleného odnětí (základní údaje o záměru, zdůvodnění potřeby, funkce a významu): 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………... 
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5. Údaje katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí 

 

Vlastník, adresa: 

 

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

 Pokud žadatel (investor) není vlastníkem dotčených pozemků, k žádosti doplnit vyjádření vlastníka 

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

zemědělskou půdu užívat. 

Vysvětlivka k tabulce: 

1) Uvede se slovem „ano“, za předpokladu jejich výskytu. 

2) V případě, že je na pozemku evidováno dvě a více bonitovaných půdně ekologických jednotek, se celková i odnímaná 

výměra uvádí pro každou bonitovanou půdně ekologickou jednotku zvlášť. 

 

6. Údaje o výměře odnímaných parcel nebo jejich částí ve vztahu k jednotlivým druhům záborů z dotčených 

pozemků 

= plocha stavby, zpevněných ploch, komunikací, ploch zeleně apod. 

 

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

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

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

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

 

7. ZDŮVODNĚNÍ, proč je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatním 

zákonem chráněných veřejných zájmů navrhované řešení nejvýhodnější. Pokud je předmětem odnětí pouze 

etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na 

zemědělskou půdu: 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

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

 

Podpis, razítko žadatele 

 

Název  

obce 

Katastrální  

území 

Číslo 

parcelní 

Celková  

výměra 

(m2) 

Odnímaná 

výměra 

(m2) 

 

BPEJ2) 

Třída 

ochrany 

Druh 

pozemku 

Existence 

odvodnění a 

závlah1) 

Existence 

protieroz. 

opatření1) 

          

          

          

          

          

          

Součet plochy požadované pro odnětí (m2)  
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PŘÍLOHY k žádosti 
 

dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění 

a 

§ 11 - § 16 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF 

 

 

a) Údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze ZPF 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 ZPF se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna 

tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí nebo nejde-li o záměr, pro který 

je stanoven účel vyvlastnění zákonem, nebo nejde-li o záměr, pro který lze tuto zemědělskou půdu vyvlastnit. 

 

c) Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu 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 ZPF nebo rekultivována zalesněním či 

zřízením vodní plochy (dle § 15 a § 16 vyhlášky). 

 

e) Předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití (dle § 14 

vyhlášky). 

 

- mocnost / hloubka ornice ……………………………………………………………....………… 

(na základě výsledků pedologického průzkumu) 

 

- deponie ornice …………………………………………………………………………………… 

 

- hospodárné využití ornice ………………………………………………………………………… 
 

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

 

f) Vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona. 
 

- Zpracování dokumentace pro umístění záměru  

 

§ 7 odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF 

 Dokumentace pro vydání povolení záměru podle stavebního zákona, který vyžaduje souhlas podle § 9, musí 

být zpracována se zohledněním zásad plošné ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4), umístění stavby 

musí být navrženo tak, aby z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 

chráněných veřejných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň musí 

být vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond. 

 

§ 7 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF 

Alternativy umístění se vypracují vždy, jde-li o umístění stavby mimo zastavěné území, s výjimkou případů 

umístění stavby v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem.  

 

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

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

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

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

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

 

aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='334/1992%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='334/1992%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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g) Výsledky pedologického průzkumu. 

 

- hydrogeologický posudek / pedologický posudek / fotodokumentace kopané sondy apod. 

 

h) Údaje o odvodnění a závlahách. 

 

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

 

i) Údaje o protierozních opatřeních. 

 

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

 

j) Zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) s vyznačením tříd ochrany. 

 

k) Informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím 

zemědělské půdy ze ZPF podkladem. 
 

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

 


