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Žádost o souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků 
na zemědělskou půdu (orná půda nebo trvalý travní porost) dle § 3 zákona        
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. 

Záměr : .............................................................................................................. 

Žádáme o udělení souhlasu s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží nebo 
vodních toků na pozemku parc.č. ............................v k.ú.......................................... 
výměra celého pozemku ............................  stávající kultura ................................... 
celkové množství ukládaných sedimentů .................................................................. 

Jméno žadatele .......................................................................................................... 
Přesná adresa, PSČ .................................................................................................... 
Telefon domů ........................ te                                  do práce  

K žádosti přikládám tyto doklady : 

1. Identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, podle
katastru nemovitostí a uvedení celkového množství sedimentů, které má na
nich být použito.

2. Souhlas vlastníka nebo nájemce pozemků, na kterých mají být sedimenty
použity.

3. Údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem
(vyhl. č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě).

4. Údaj o původu sedimentů.
5. Informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém

zpracování sedimentu před použitím.
6. Údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu

stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhl. č. 257/2009 Sb., o používání
sedimentů na zemědělské půdě).

7. Potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou
mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro dané hodnocení.

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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