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Magistrát města Opavy
Odbor životního prostředí
Horní náměstí 69
746 01 Opava
Žádost o udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Podle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
P I D
Žádost o udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Strana  z 
Žádost o udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Strana  z 
Vyplněný formulář doručte: 
elektronicky (vytištěné + podepsané + naskenované)do datové schránky: 5eabx4t
 
Připravujeme verzi pro použití kvalifikovaného certifikátu a plně elektronické odesílání!
poštou na adresu:
Magistrát města Opavypodatelna úřaduHorní náměstí 382/69
746 01 Opava
osobně na adresu:
Magistrát města Opavy
Odbor životního prostředí
Krnovská 71C
746 01 Opava 
I. Žadatel:
Označte prosím zda chcete podání vyplnit za osobu nepodnikající (Fyzická osoba), osobu podnikající (Fyzická osoba podnikající), nebo právnickou osobu.
Fyzická osoba
Fyzická osoba podnikající
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu / sídla
Kontaktní adresa
Žadatel 
Zástupce:
Označte prosím zda chcete podání vyplnit za osobu nepodnikající (Fyzická osoba), osobu podnikající (Fyzická osoba podnikající), nebo právnickou osobu.
Fyzická osoba
Fyzická osoba podnikající
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu / sídla
Kontaktní adresa
II. Předmět žádosti:
Způsob odnětí
Název stavby
Zdůvodnění odnětí
Údaje o odnětí
Katastrální území
Parcela č.
Druh pozemku podle katastru nemovitostí
Celková výměra(m2)
Odnímaná výměra(m2)
Údaje o odvodnění a závlahách
Na předmětném pozemku se odvodňovací a zavlažovací zařízení
Údaje o protierozních opatřeních
Na předmětném pozemku se protierozní opatření
Předběžná bilance skrývky
Plán rekultivace
III. Vyjádření příslušného stavebního úřadu:
Záměr
v souladu se schváleným územním plánem
Pozemek
v zastavěném území
Záměr
v zastavitelné ploše dle územního plánu
III. Souhlas se vydává ve smyslu stavebního zákona pro:
IV. Vyjádření vlastníka nebo nájemce pozemků:
Žadatel
vlastníkem dotčených pozemků
Vlastník dotčených pozemků:
Označte prosím zda chcete podání vyplnit za osobu nepodnikající (Fyzická osoba), osobu podnikající (Fyzická osoba podnikající), nebo právnickou osobu.
Fyzická osoba
Fyzická osoba podnikající
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu / sídla
Kontaktní adresa
Pozemky
pronajímány
Nájemce dotčených pozemků:
Označte prosím zda chcete podání vyplnit za osobu nepodnikající (Fyzická osoba), osobu podnikající (Fyzická osoba podnikající), nebo právnickou osobu.
Fyzická osoba
Fyzická osoba podnikající
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu / sídla
Kontaktní adresa
V. Přílohy k žádosti (§9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF):
1.    údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 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
2.     vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí,
3.    výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k zákonu o ochraně ZPF a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,
4.    plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
5.    plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině,
6.    předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
7.    vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2,
8.    výsledky pedologického průzkumu,
9.    údaje o odvodnění a závlahách,
10.  údaje o protierozních opatřeních,
11.  zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany
12.  informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem,
13.  písemná plná moc v případě zmocnění k zastoupení,
14.  orgán ochrany zemědělského půdního fondu může v nezbytných případech požadovat předložení dalších dokladů potřebných k posouzení žádosti.
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