MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor životního prostředí

Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
Jméno a příjmení/Název firmy
žadatele……………………...............………………..............…….……….
Datum narození / IČ: …………………….…..…...……
Adresa trvalého pobytu (adresa sídla):
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……….
Zpracovávání výše uvedených osobních údajů je prováděno zákonným způsobem a tím je právní
povinnost. Osobní údaje budou používány po dobu vyřizování příslušné agendy
a následně uloženy po dobu skartační lhůty.

Způsob odnětí

trvalé
dočasné

od .....................................

do..............................................
Účel zamýšleného odnětí půdy (druh stavby):
……………………………………………………………...………………………......................................
..........
Katastrální území

Parcela č.

Druh pozemku
dle KN

BPEJ

Celková
výměra (m2)

Odnímaná
plocha (m2)

Vyjádření vlastníků (nájemců) dotčených pozemků k navrhovanému odnětí, pokud není
žadatelem.:
jméno a příjmení

s odnětím půdy ze ZPF
souhlasím – nesouhlasím

podpis

Předběžná bilance skrývky
Ornice (m3):

Ostatní kulturní vrstvy půdy (m3):

Návrh způsobu hospodárného využití skryté zeminy (včetně vymezení pozemku(ů)- parc.č. ,
katastrální území)

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor životního prostředí
Informace v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu (např. stavebního
zákona) má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem:
Společný zmocněnec (pokud žádost podává více podatelů se shodným zájmem):
…………………………………………………..Bydliště…………………………………………………..
Podpis žadatele (razítko):

Datum:

Vyjádření příslušného odboru MÚ k ÚPD v rámci účelu odnětí půdy ze ZPF:

Zpracovávání nepovinných osobních údajů
Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty poplatníkem a používány správcem v rámci státní správy
i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné pro
plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není
podmínkou vyřízení příslušné žádosti.
Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte)
Email:………………………………………… Tel: …………………………………
Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány pro výše uvedeného
správce za účelem rychlejší a kvalitnější komunikace s žadatelem.
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu
vyřízení příslušné agendy a po dobu následné skartační lhůty.
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=ochrana-osobnich-udaju-koprivnice

Datum: ...............................................

Podpis (razítko):

Přílohy:
Výpis z katastru nemovitostí s vyznačením vlastnických (uživatelských) vztahů k dotčeným
pozemkům
Zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy
Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF
Plán rekultivace (má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo
rekultivována zalesněním nebo zřízením vodní plochy)
Předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného
využití

Odbor životního prostředí
Výsledky pedologického průzkumu
Údaje o odvodnění a závlahách
Údaje o protierozních opatřeních
Zákres hranic bonitovaných půdních ekologických jednotek (BPEJ) s vyznačením tříd
ochrany
Vyhodnocení a návrh alternativ umístění záměru (ust. § 7 odst. 2 zákona č.334/1992 Sb.),
jde-li o umístění stavby mimo zastavěné území s výjimkou případů umístění stavby v souladu
a) s platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem
b) s návrhem tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních
drah a vodních cest a jejich součástí, k němuž orgány ochrany ZPF udělily vyjádření podle
§ 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb.
Plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině

