
Městský úřad Frýdlant 
Odbor  stavebního úřadu  a  životního  prostředí 

Náměstí T.G.Masaryka 37, Frýdlant, 464 13, tel. 482 464 027, fax: 482 464 020 

                                                                                        Dat. narození:____________________ 

Žadatel: __________________________          IČ :____________________________    

 

Adresa:  ________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Místo pro doručení: _______________________________________________ 

 

Věc: Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

ve smyslu § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. 

 

Žádám o odnětí :          t r v a l é                      d o č a s n é     

 

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu: 

 

 

v k.ú.  __________________________  na p.p.č.  _________________ 

 

K odnětí žádám plochu  ___________ m2. 

 

Dočasné odnětí půdy je požadováno na dobu od  __________  do  __________  

 

Stavba bude realizována v současně  z a s t a v ě n é m  ---  n e z a s t a v ě n é m 

území obce. 

 

Ve Frýdlantu dne _____________    ________________________ 
                   Podpis (razítko)  žadatele  
 

Žádost musí být doplněna těmito doklady: 
1) Výpis z katastru nemovitostí. 

2) Snímek pozemkové mapy se zákresem navrhovaného odnětí půdy. 

3) Souhlas vlastníků nebo jiných osob, které jsou oprávněny odnímanou zemědělskou 

půdu užívat 

4) Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

5) Plán rekultivace (jde-li o dočasné odnětí půdy, popř. trvalé s následnou rekultivací 

zalesněním nebo zřízením vodní plochy 

6) Předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh jejího hospodárného 

využití. 

7) Údaje o odvodnění a závlahách. 

8) Údaje o protierozních opatřeních. 

9) Zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany 

10) Výsledky pedologického průzkumu. 

11) Informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas 

s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem (stavební 

povolení, územní souhlas, územní rozhodnutí, záměr nebude vyžadovat následné řízení 

podle zvláštních právních předpisů). 



12) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a zdůvodnění, 

proč je navrhované řešení z hlediska ZPF, ŽP a ostatních zákonem chráněných zájmů 

nejvýhodnější 

 
Vyjádření příslušného orgánu územního plánování:      záměr  je  v souladu s platným 
územním plánem   
      
 

 : ANO         x          NE                      razítko a podpis       ٭

     

  Předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy : 

 

průměrná mocnost ornice  …………..  (v m)           skrývaná plocha  ……………. m2 

množství skryté ornice c e l k e m   …………………………………….. m3 

ornice bude uložena na deponii v k.ú. ………………………………..……p.č ……….… 

 

Návrh způsobu hospodárného využití ornice : 

 

 

 

 

 

Údaje o odvodnění a závlahách : 

 

Odvodnění p.p.č.  k.ú.    …………………………………………..          ano                    ne 

  

V případě, že ano jaké  - stručný popis   (drenážní trubky, apod.) 

 

 

 

Údaje o protierozních opatřeních : 

 vodní eroze          ano                 ne 

 větrná eroze         ano                 ne 

 

Stručný popis opatření ( např. výsadba stromů, příkopy, meze, apod.) 

 

 

 

Výsledky pedologického průzkumu (složení půdy) : 

Pro rodinný dům postačí kopaná půdní sonda s náležitým měřítkem, kde bude uvedena 

(znázorněna) mocnost humózní vrstvy. Jako doklad bude pořízena fotografie. 

 

  


