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

 

(1) Stanovuje MMPr, Odbor stavební úřad a životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče 
(2) Stanovuje MMPr, Odbor stavební úřad a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství 

(3) Stanovuje MMPr, Odbor koncepce a strategického rozvoje 

VSTUPNÍ ÚDAJE POUŽITÉ PRO VÝPOČET ODVODŮ ZA ODNĚTÍ PŮDY 
 ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

 

Žadatel: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Parcelní čísla zemědělských pozemků a výměra odnímané plochy (m2):  

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

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

 
Základní hodnotové ukazatele zemědělské půdy vycházejí ze základní ceny zemědělských pozemků podle 
bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) stanovené oceňovací vyhláškou č. 441/2013 Sb. (v 
platném znění) - příloha č. 4 

 

B – Faktory ŽP, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze ZPF 
a ekologické váhy těchto vlivů 

Charakteristika faktorů ŽP negativně ovlivněného odnětím 

půdy ze ZPF 

Ekol. 
váha 

 

A     Národní parky - I. zóna, národní přírodní   
        rezervace nebo národní přírodní památky 

20 ano ne 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….. 
Datum, podpis, razítko (1) 

 

Národní parky – II. zóna, chráněné krajinné oblasti - I. zóna, 
přírodní rezervace nebo přírodní památky 

15 ano ne 

Národní parky – III. zóna, chráněné krajinné oblasti-II. zóna 
nebo územní systémy ekologické stability 

10 ano ne 

Ochranná pásma národních parků, chráněné krajinné oblasti 
– III. zóna nebo významné krajinné prvky 
 

5 ano ne 

 B      Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních a 
povrchových vod, ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně, 
ochranná pásma I. stupně přírodních léčivých zdrojů nebo 
zdrojů přírodních minerálních vod 

10 ano ne 

 
 
 
 

 
……………………………….. 

Datum, podpis, razítko (2) 

 C      Území mimo plochy určené platným územním plánem nebo 
platným regulačním plánem k zástavbě nebo pro jiné 
urbanistické funkce  

          (VYPLNIT VŽDY) 

5 ano ne 

 
 
 
 

…………………………….. 
Datum, podpis, razítko (3) 

          Plochy se nachází v zastavěném území obce  

          (VYPLNIT VŽDY) 
- ano ne 

 
 

 
                 …………………………….. 

Datum, podpis, razítko (3) 

 D       Chráněná ložisková území 
5 ano ne 

 
 
 

 
…………………………… 

Datum, podpis, razítko (2) 

 
 
 
 
                                                                                                                                ……………………………………………………   
                                                                                                                                                        podpis žadatele 

    
Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF se provede v souladu s přílohou zákona č. 334/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, na základě výše zjištěných údajů.



 

 

Návod k výpočtu odvodů pro jednotlivé BPEJ: 

 

odjímaná plocha (v celých m2) P …………………… 

BPEJ ………………… 

třída ochrany pro BPEJ ……………………………. 
naleznete ve vyhlášce 48/2011 Sb. 

koeficient třídy ochrany T ……………………………   
I. třída … 9 

II. třída … 6 

III. třída … 4 

IV. třída … 3 

V. třída … 3 

Faktory životního prostředí E …………………….. 
 použije se, pokud je ovlivněn nějaký z faktorů uvedených v tabulce vstupních údajů* - uplatní se nejvyšší ekol. váha vlivu 

 (*nepoužije se u rodinných domů včetně souvisejících staveb určených bytové potřebě stavebníka (fyz. os.))  

základní cena pro BPEJ C …………………….. 
naleznete ve vyhlášce č. 441/2013 Sb.  

 

P  T E C odvody 

……….. × ……….. × ……….. × ……….. = …………………………. Kč  

 

odjímaná plocha (v celých m2) P …………………… 

BPEJ ………………… 

třída ochrany pro BPEJ ……………………………. 
naleznete ve vyhlášce 48/2011 Sb. 

koeficient třídy ochrany T ……………………………   
I. třída … 9 

II. třída … 6 

III. třída … 4 

IV. třída … 3 

V. třída … 3 

Faktory životního prostředí E …………………….. 
 použije se, pokud je ovlivněn nějaký z faktorů uvedených v tabulce vstupních údajů* - uplatní se nejvyšší ekol. váha vlivu 

 (*nepoužije se u rodinných domů včetně souvisejících staveb určených bytové potřebě stavebníka (fyz. os.))  

základní cena pro BPEJ C …………………….. 
naleznete ve vyhlášce č. 441/2013 Sb.  

 

P  T E C odvody 

……….. × ……….. × ……….. × ……….. = …………………………. Kč  

 

Odvody celkem ……………………………. Kč 
 


