prostřednictvím:
Městského úřadu Benátky nad Jizerou
Odbor správy majetku a rozvoje města
Zámek 49
294 71 Benátky nad Jizerou
Věc: Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle §9 zákona
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Žádám o souhlas dle §9 odst. 6 zákona k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu:
A/1 trvalému
B/1 dočasnému
od:…………..do:………….
Pozemek:
katastrální území: …………………………………….
parcelní číslo: …………………
Magistrát města Mladá Boleslav
Odbor životního prostředí
Oddělení zemědělství, lesnictví

druh pozemku:2 ……………………………………...

výměra (ha): ………………….

list vlastnictví - číslo: …………………………………

kód BPEJ: ……………………..

výměra (ha) předpokládaného odnětí: ………………..

účel: …………………………….

zdůvodnění navrhovaného umístění3: ………………………………………………………………
Žadatel:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………..
Bydliště, (popř. tel.č.): …………………………………………………………………………..
Rodné číslo: ………………………………..
Název: ……………………………………………………………………………………………..
Sídlo, (popř. tel.č.) : ………………………………………………………………………………
IČO : ………………………………..
K žádosti je nutno připojit4:
a/ - údaje katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí
- zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy doplněné orientačním zákresem
parcel
z dřívější pozemkové evidence
b/ - výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví k dotčeným pozemkům
c/ - vyjádření vlastníků dotčených pozemků
- vyjádření nájemců dotčených pozemků
d/5 - výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, nejde-li o odnětí, při
kterém se odvody nepředepisují
e/5 - plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního
fondu nebo rekultivována zalesněním (osázením dřevinami nebo keři) či zřízením vodní
plochy
f)5 - předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného
využití
………………………………
…………………………..
datum
podpis (razítko)
1

požadované zaškrtněte
§7 písm. f) vyhlášky 190/96 Sb. (příloha bod 1)
3
proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského fondu a životního prostředí nejvýhodnější
(ve vztahu územnímu pánu, pokud není schválen ani pořizován, ve vztahu k současně zastavěnému území obce
intravilán - extravilán), kvalitě půdy apod
4
§ 9 ods.5 zákona
5
potřebné podklady Vám vyhotoví např.: AGROPLAN s.r.o., Praha 4, Jeremenkova 9 (tel.241431672)
Ing. Dorotková (zam. 737772139), (bydl. 326 773192)
2

