
Městský úřad Vlašim,   
Odbor životního prostředí - ochrana zemědělského půdního fondu  
Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim 

 
 
 

Věc:  ŽÁDOST O VYNĚTÍ POZEMKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU.  
(dle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších zákonů)     

 
          

Žádám(e) tímto o   trvalé  -  dočasné*   vynětí zemědělské půdy ze ZPF. 

 
 

Pozemek   p.č. …………………..        v k.ú. ……………………….     výměra odnětí...………………   m2 

                   
                  p.č  …………………..        v k.ú………………………...    výměra odnětí…………………   m2 

                            

                           p.č. ……………………       v k.ú…………………………    výměra odnětí ………………..   m2 
                            

                           p.č. ……………………       v k.ú…………………………    výměra odnětí ………………..   m2 
                            

                          p.č……………………..       v k.ú…………………………    výměra odnětí ………………..   m2 
 

 

 

Odnětí ZPF je požadováno pro účely výstavby (uveďte druh stavby, u dočasného odnětí uveďte celkovou 
dobu odnětí) 

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

 
 
Adresa žadatele(ů)……………………………………………      Datum narození (IČO):…………………. 

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

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

                              .….………………………………………..                                 datum, podpis(y) 

 

V zastoupení: …………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození (IČO): ……………………………………………. + PLNÁ MOC 

                                                                                                    
 Přikládám tyto podklady (dle § 9 odst. 6):  
a) údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů 
k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v 
kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové 
evidence, 
b) vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se 
navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o 
žadatele, k navrhovanému odnětí nebo nejde-li o záměr, pro který je stanoven účel vyvlastnění 
zákonem, nebo nejde-li o záměr, pro který lze tuto zemědělskou půdu vyvlastnit, 
c) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu 
podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o 
odnětí, při kterém se odvody nestanoví, 
d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního 
fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy, 
e) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného 
využití, 
f) vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2, 



g) výsledky pedologického průzkumu, 
h) údaje o odvodnění a závlahách, 
i) údaje o protierozních opatřeních, 
j) zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany a 
k) informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s 
odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem, 
l) vyjádření podle § 7 odst. 4, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení, 
pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, 
m) plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině. 
 
 

 

 STANOVISKO MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU 
 
 
 
Tento stavební záměr na uvedených pozemcích je – není* v souladu s územním plánem obce nebo se stanoveným 
   
 zastavěným územím obce nebo  s intravilánem obce. 
 
 
 

• pozemky se   nachází  -  nenachází*   v současně zastavěném území obce (stanovené územním plánem) 
 

• pozemky se   nachází  -   nenachází*  v proluce současně zastavěného území obce 
 

• pozemky se nachází – nenachází* v zastavitelném území obce (stanovené územním plánem). 
 
(vyberte pouze jednu variantu) 
 
 
 
 
 
V  ……………………………..                                                  ……………………………….. 
 
 
 
dne ……………………………                                                           razítko OÚ, podpis  
 

 

 

(*nehodící se škrtněte) 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 


