
Městský úřad Český Brod 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 
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Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
dle § 9 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů 

Název záměru odnětí:…………………………………………………………………………………… 
………………….………………………………….…………………………………….……………………………. 

Žadatel (investor): 
jméno, příjmení, titul / název společnosti…………………………………..………………….. 
adresa trv. bydliště / sídlo společnosti……………………………………….………………… 
datum nar. / IČO…………………………………………………………….………………….. 
telefon……………………………………………e-mail…………………….…………..……… 
identifikátor datové schránky:…………………………………………………………………… 

Zástupce žadatele (investora): 
jméno, příjmení, titul / název společnosti…………………………………..………………….. 
adresa trv. bydliště / sídlo společnosti……………………………………….………………… 
datum nar. / IČO…………………………………………………………….………………….. 
telefon……………………………………………e-mail…………………….………………..… 
plná moc pro zastupování žadatele (plná moc musí obsahovat i seznam úkonů, ke kterým 
je zmocněná osoba oprávněna) 
identifikátor datové schránky:…………………………………………………………………… 

Žádáme o udělení souhlasu k □ trvalému, nebo □ dočasnému odnětí půdy ze ZPF, 
a to konkrétně na: 

Soupis odnímaných pozemků: 

Název obce Katastrální 
území 

Parcelní 
číslo 

Celková 
výměra 

pozemku 
(m2) 

Odnímaná výměra 
(m2) 

BPEJ Třída 
ochrany 

Druh 
pozemku 

zastavěná plocha/ 
zpevněná plocha 

Součet plochy 
požadované pro 

odnětí (m2) 

Zbytek pozemku bude využíván jako zahrada.    ano……       ne……. 

http://www.cesbrod.cz/
mailto:cesbrod@cesbrod.cz
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K žádosti přikládám tyto doklady : 
 
1. Vyjádření všech vlastníků dotčeného pozemku, pokud nejsou totožni s osobou 

žadatele. 
2. Situační výkres - okótovaný půdorys stavby a zpevněných ploch s vyčíslením záboru 

ZPF v m2. 
3. Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu, nejde-li o odnětí při 

kterém se odvody nestanoví. 
4. Předběžnou bilanci skrývky s návrhem na její využití (uvést množství skrývané ornice 

v m3 a hloubku skrývané ornice v m). 
5. Vyhodnocení a návrh alternativ (pokud není záměr v souladu s ÚPD). 
6. Výsledky pedologického průzkumu (pro RD fotodokumentace kopané sondy). 
7. Údaje o odvodnění a závlahách. 
8. Údaje o protierozních opatření. 
9. Zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany. 
10. Má – li jít o dočasné odnětí, je nutno uvést dobu odnětí a přiložit plán následné 

rekultivace dotčené plochy. 
11. Informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být 

souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem. 
 
 
 
Podáno dne .........................................                      podpis žadatele (razítko) 
                                                                                   ................................................. 
 
Poznámky : 
- vyžádané doklady Vám nebudou vráceny zpět, proto budete – li je potřebovat pro další jednání, pořiďte si 

kopie 
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