
 
Magistrát města Přerova                                                 razítko podatelny – den podání 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí                         
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ                  
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 

 
V ……………………  dne ………….………202_ 
 
 
Věc: Žádost o vydání souhlasu1 s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) 

(podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů) 

 
Žadatel...……………………………………………………………………..………………………………………… 
(u fyz. osob jméno, příjmení, dat.nar., tel. nebo mail. kontakt / u právnických osob obchodní firma, IČ, tel. nebo mail. kontakt) 

 
bytem / sídlem ………………………………………………………………………………………………………… 
(u fyz. osob adresa trvalého bydliště a adresa pro doručování písemností, není-li totožná s trvalým bydlištěm/ u právnických osob adresa 
sídla) 

Žadatel jedná:  

 samostatně 

 je zastoupen (u fyz. osob jméno, příjmení, dat.nar., tel. nebo mail. kontakt, adresa trvalého bydliště a adresa pro doručování 

písemností, není-li totožná s trvalým bydlištěm / u právnických osob obchodní firma, IČ, tel. nebo mail. kontakt, adresa sídla)  

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

Pozemky navrhované k odnětí (v případě většího množství pozemků uveďte na samostatné příloze): 

 

 Katastrální  
 území 

 Parcelní  
 číslo 

 Druh 
 pozemku 

 BPEJ  Vlastník  Celková 
 výměra 

 Požadovaná  
 výměra odnětí* 

 
 
 
 
 
 
 

      

* definovat veškerou plochu zemědělské půdy dotčenou záměrem (zemědělsky dále nevyužívané 
plochy, stavba, zpevněné plochy), zvlášť pro každou BPEJ (v celých m2 – zaokrouhleno nahoru). 

Výměra celkem: 

Náležitosti žádosti podle ust. § 9 odst. 6 zákona: 

Navrhovaný charakter odnětí: TRVALÉ  /  DOČASNÉ2 do roku 20.... 
 

Účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF (dle § 12 
vyhlášky č. 271/2019 Sb.) a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF, životního 
prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější, učiněná opatření pro zadržení 
vody v krajině (vyhodnocení důsledků lze uvést v samostatné příloze): 

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

 
1 souhlasu není třeba v případech uvedených v §9 odst.2 zák.č.334/1992 Sb. 
2 nehodící se škrtněte 



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

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

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

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

Plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině dle ust. § 4 odst. 4 zákona: 

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

Následné řízení*: ……………………………………………………………………………………………………. 
*informace, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem 

Na pozemku/pozemcích byly realizovány stavby odvodnění či závlah*:  ANO   NE  

Na pozemku/pozemcích byly realizována protierozní opatření*:  ANO   NE 

*doloženo např. podklady z územně plánovací dokumentace 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….. 
podpis žadatele(ů) / zástupce žadatele (u právnických osob jméno, příjmení, razítko a podpis osoby oprávněné ve věci 
jednat) 

 
Přílohy: 
[další náležitosti žádosti dle § 9 odst. 6 zákona a vyhlášky č. 271/2019 Sb.] 

 údaje z katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze ZPF týká, 
s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům (parcelní číslo, katastrální 
území, vlastník pozemku, druh pozemku, BPEJ, celková výměra) 

 zákres navrhovaného odnětí (zřetelně vyznačena celková plocha odnětí) v kopii katastrální mapy, popřípadě 
doplněný orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence 

 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  

 výpočet odvodů (částka se zaokrouhluje vždy nahoru) za odnětí půdy ze ZPF, včetně postupu výpočtu podle 
přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet (možné využít formulář vstupních 
údajů), nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví 

 vyhodnocení a návrh alternativ podle ustanovení § 7 odst. 1 a 2 zákona, dle § 12 a § 13 vyhl. č. 271/2019 Sb. 
- způsob provádění záměru a zdůvodnění potřeby, funkce a významu záměru, zhodnocení důsledků záměru na 

ZPF, 
- zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF (§ 4 zákona) nejvýhodnější. 

 výsledky zjednodušeného pedologického průzkumu: 
- snímek půdního profilu (kopaná sonda s přiloženým metrem, aby byla zřetelná mocnost ornice a podorničí – 

minimálně jedna sonda na jedno BPEJ) 
- zákres umístění pedologických sond na snímku katastrální mapy 

 předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití (dle § 14 
vyhl. č. 271/2019 Sb). 

- provádí se na základě pedologického průzkumu, uvedení místa deponie (uložení) skrývky způsob ochrany 
skrývky před zaplevelením, erozí, odnosem, znečištěním a odcizením 

 zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany (v případě více BPEJ na 
pozemku)  

 v případě zastupování žadatele a u právnických osob doklad o pověření (zplnomocnění) ve věci jednat 
 v případě těžby nerostných surovin výsledky geologického průzkumu a údaje o výši hladiny podzemní vody 
 vyjádření podle § 7 odst. 4, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, 

celostátních drah a vodních cest a jejich součástí 
 plán rekultivace, má-li být půda po skončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či 

zřízením vodní plochy 


