
 
 
Věc:  Žádost o udělení souhlasu k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na  
          druh pozemku orná půda a trvalý travní porost  (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF)   

          
 
 
 
 

1) identifikační údaje pozemku, z kterých budou sedimenty odtěženy podle katastru  nemovitostí,   
    katastrální území,  p.č. ………………………………… 

 
    vlastník pozemku ………………………………………. 

     (jméno, adresa, kopie LV) 
 
 
 

2) Identifikační údaje pozemku, na které budou sedimenty ukládány
 

 

katastrální území,  p.č. ………………………………… 
 

vlastník pozemku ………………………………………. 
 (jméno, adresa, kopie LV) 

 
 
 

Náležitosti k žádosti: 
a) identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, podle katastru nemovitostí,  a 
uvedení celkového množství sedimentů, které má na nich být použito 
b) souhlas vlastníka nebo nájemce pozemků, na kterých mají být sedimenty použity  
c) údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláška 257/2009   

    Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě)  
d) údaj o původu sedimentů    
e) informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu  před   

    použitím  
 f)  údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném zvláštním    

    právním předpisem (vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF)   
g) potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být  sedimenty  

    použity, s uvedením akreditace pro provádění odběrů a rozborů pro příslušné matrice půda sediment 
h) umístění mezideponie způsobem uvedeným v písmenu a) 
 i) předpokládané datum zahájení použití sedimentů  

 
 
 
Přílohy k žádosti dle vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě: 

 
Příloha č. 2  -  Průvodní listy odběru vzorků:    a) průvodní listy odběru vzorků sedimentu 
                                                                          b) průvodní list odběru vzorků půdy 
            č. 6  -  Evidenční list o použití sedimentu na zemědělské půdě 

 
 
 
 
 
 
 

Adresa žadatele                          ………………………………………………….. 
(datum, podpis, razítko)              

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



Kontakt na oprávněnou osobu k odběru vzorků sedimentu:  

- Povodí Vltavy s.p. Praha, vodohospodářská laboratoř, Na Hetmance 5A, 158 00 Praha 5 
vedoucí laboratoře ing. Jan Válek, tel: 251050711, 724065381 

- ÚNS - Laboratorní služby s.r.o.,  Vítězná 425,  284 03 Kutná Hora 
tel: 327511871, 603826563,  e-mail: lab@unskh.cz, web: WWW.unskh.cz 

- ANECLAB s.r.o., Dolní 2, 370 04 České Budějovice, tel: 387434180, fax: 387437518,  
      e-mail: aneclab@aneclab.cz 
- Monitoring s.r.o., Novákových 6, 180 00 Praha 8, tel: 266316272, fax: 266312843 

e-mail: moni@moni.cz, ing. Monika Jankovská, Ing. Alena Smětáková 
- ALS Czech Republic s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9, tel: 284081645, 284081635 

e-mail: customer.support@alsglobal.com  

- EKO-LAB Žamberk s.r.o.,  Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk, tel: 465613340, 602437181,   
Fax: 465611292, e-mail: ekolab@zamberk.cz  

      -     Jiří Žovinec - Laboratorní rozbory vod, , Čechova ulice, ČOV Benešov, 256 01 Benešov  
            tel,fax: 317721496, e-mail: jirizovinec@seznam.cz  
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