
 
ŽÁDOST O SOUHLAS K ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEM ĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
(ZPF) 
podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. Ve znění pozdějších předpisů o ochraně 
zemědělského půdního fondu 
 
Odnětí.  dočasné  odnětí od: ……do:……… 
   trvalé odnětí 
 
Účel odnětí:.................................................................................................................................. 
Podklad, který vydá stavební úřad: stavební povolení/ územní souhlas/ jiné (zatrhnout 
správné) 
Žadatel:  1.občan    2. právnická osoba 
 
Občan 
Jméno a příjmení, titul  

Adresa  

Datum narození  

Tel. /e-mail  

 
Právnická osoba 
 
Název firmy dle obchodního 
rejstříku 

 

Adresa 
 

 

Adresa pro doručení 
 

 

IČO  

telefon/e.mail  

 
 
Odnětí ze ZPF 
 
Parc. č.   

Katastrální území  

Kultura/ BPEJ  

Výměra odnětí v m2  

Výše odvodů v Kč  

 
 
Podpis žadatele: 
 
Podpisy spoluvlastníků pozemku: 
 
Dne:……………………………. 
 



 
 
K žádosti nutno doložit: 
 
1. Kopii katastrální mapy s uvedením pozemků k návrhu odnětí a se zákresem odnětí 
  
2.  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 
  
3.  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 
  
4.  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 (výpočet zpracovává např. projektant, projekce 
pozemkových úprav apod.) 
  
5.  plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského 
půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy, 
  
6.  předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného 
využití, 
  
7. výsledky pedologického průzkumu, 
  
8.  údaje o odvodnění a závlahách, 
  
9. údaje o protierozních opatřeních, 
  
10. zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany  
  
11.  informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s 
odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem. 
  
 
Jedná-li se o těžbu nerostných surovin, žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu, musí kromě náležitostí podle odstavce 6 obsahovat výsledky 
geologického průzkumu a údaje o výši hladiny podzemní vody. 
 


