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Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 
zákona ČNR č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF 

za  účelem : .............................................................................................................. 
Žádáme o udělení souhlasu k □ trvalému, nebo □ dočasnému odnětí půdy ze ZPF 
na pozemku parc.č. .................................... v k.ú. .................................................... 
výměra celého pozemku ............................  stávající kultura ................................... 
plocha předpokládaného záboru zemědělské půdy ( ZPF ) 
zastav.plochy..................................... 
zpevněné plochy……………………. 

Jméno žadatele .......................................................................................................... 
Přesná adresa, PSČ.................................................................................................... 
Mobil. telefon □ .................................................. pevná linka  □ ............................. 

K žádosti přikládám tyto doklady : 
1. Situační výkres - okótovaný půdorys stavby a zpevněných ploch s

vyčíslením záboru ZPF v m2.
2. Vyjádření příslušné obecní samosprávy k zamýšlené stavbě (využití

území) - RD
3. Vyjádření všech vlastníků dotčeného pozemku, pokud nejsou totožni s osobou

žadatele.
4. Výpočet odvodů za odnětí, kontakt (tel.č.) na zpracovatele výpočtu
5. Předběžnou bilanci skrývky s návrhem na její využití (uvést množství

skrývané ornice v m3 a hloubku skrývané ornice v cm,  u podnikatelského
záměru smlouva o využití ornice, výsledky pedologického průzkumu, údaje o
odvodnění a závlahách, údaje o protierozních opatření, zákres hranic
bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany.

6. Předložení fotodokumentace kopané sondy
7. Má – li jít o dočasné odnětí, je nutno uvést dobu odnětí a přiložit plán následné

rekultivace dotčené plochy.
8. Informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu

má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem.

Čestné prohlášení 
S vědomím rizika vyplývajícího ze zákona č. 500/2004 Sb. a zákona ČNR č. 200/90 
Sb. (zrušení rozhodnutí a pokuta) čestně prohlašuji, že : 
stavba je □               není □ stavěna (nebude využita) k účelům podnikání. 

rodné číslo (IČO) plátce odvodů za vynětí půdy ze ZPF.............................................. 

Podáno dne .........................................    podpis žadatele (razítko) 

Poznámky : 
- vyžádané doklady Vám nebudou vráceny zpět, proto budete – li je potřebovat pro další jednání,

pořiďte si kopie
- potřebujete – li, aby vaše žádost byla vyřízena včas, musí být doklady kompletní.
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