file_0.png


file_1.wmf


MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
                      odbor  životního  prostředí
                                           oddělení ochrany přírody
                                   Nám. Dr. E. Beneše č. 1,  460 59  Liberec 1
   tel.: 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz
                                                                                            
Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, v účinném znění
ŽADATEL : …………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa trvalého bydliště u fyzických osob, místo podnikání u fyzických osob podnikajících, sídlo společnosti u právnických osob:  

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa pro doručování: ……………………………………………………………………………………………………… 

Upřesňující údaj 
datum narození u fyzických osob …………………………………………………………………………………..
IČ u fyzických osob podnikajících, u právnických osob ……………………………………………………….....

٭    korespondenci doručovat           OSOBNĚ               POŠTOU              DO DATOVÉ SCHRÁNKY

Kontaktní telefon (nepovinný údaj): ……………………………….…………………………………………………………

ZVOLENÝ ZÁSTUPCE (nutné přiložit plnou moc k zastupování): …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Žádám  o   t r v a l é   -    d o č a s n é   odnětí půdy ze ZPF pro výstavbu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………v katastrálním území: ……………………………………………………………………………………………….
na pozemcích p.č. …………………………………………………………………………………………………..

k odnětí žádám plochu celkem : ___________________________________m2
dočasné odnětí je požadováno na dobu od ………………….  do …………………….
                               


   V Liberci dne ……………………….                        Podpis žadatele: ………………………………………..



Přílohy k žádosti dle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., v účinném znění:

Údaje z katastru nemovitostí s vyznačením vlastnických popř. uživatelských vztahů 
Zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy
Vyjádření všech vlastníků nebo jiných osob oprávněných tuto zemědělskou půdu užívat
Výpočet odvodu za odnětí půdy ze ZPF nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví  
Plán rekultivace, má-li být půda vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy
Předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh jejího hospodárného využití (viz níže)
Výsledky pedologického průzkumu
Údaje o odvodnění a závlahách (viz níže)
Údaje o protierozních opatřeních (viz níže)
Zákres BPEJ s vyznačením tříd ochrany a
Informaci, v jakém následném řízení má být souhlas s odnětím půdy ze ZPF podkladem (viz níže)
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ZPF, ŽP a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější
__________________________________________________________________________________________

ad 6.   Předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy:

průměrná mocnost ornice   0,          (v m)    x        skrývaná plocha  …………….… m2
= množství skryté ornice c e l k e m   …………………………………….. m3
Ornice bude uložena na deponii  k.ú. ………………………………..……p.č ……………………….…
Návrh způsobu hospodárného využití ornice:


ad 8.   Údaje o odvodnění a závlahách:

* nejsou                                        * jsou (jaká)


ad 9.   Údaje o protierozních opatřeních:

* nejsou                                        * jsou (jaká)



ad 11.   souhlas s odnětím půdy ze ZPF bude podkladem pro: 
  
 ٭٭ nehodící se škrtněte                                             Upozornění:  změna zákona účinná od 1. 4. 2015 novelou č. 41/2015 Sb.,  týká se zejména odvodů  územní rozhodnutí           územní souhlas           stavební povolení          ohlášení stavby
 
* záměr nevyžaduje následné řízení podle zvláštního právního předpisu

