
Městský úřad Strakonice
Odbor životního prostředí
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Žádost o vydání rozhodnutí v     pochybnosti zda je pozemek součástí ZPF

Žádám(e) o vydání rozhodnutí v pochybnosti zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu 
(ZPF) v souladu s ust. § 1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů

Žadatel / žadatelé:………………………………………………………………………………....

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

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

……………………………………………………………………………………………….………
u fyzických osob:  jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu;
u právnických osob:  název nebo obchodní firma, IČ, sídlo

Kontaktní údaje žadatele (telefon / e-mail):…………………………………………….……………...

Vydané rozhodnutí  bude  vyzvednuto osobně na MěÚ Strakonice,  odbor životního prostředí: 
ANO   –   NE *   (* nehodící se škrtněte)

Základní údaje o dotčeném pozemku:

      EVIDENCE KATASTRU NEMOVITOSTÍ popř. POZEMKOVÉHO KATASTRU

   katastrální území:……………………………………………………………………………..
   pozemek p.č.: ………………………………………………………………………………...
   druh pozemku: ………………………………………………………………………………..
   celková výměra (ha): …………………………………………………………………………
   obecní úřad: …………………………………………………………………………………..
   

Pozemek je v současné době využíván jako: 
orná půda,  zahrada,  ovocný sad,  louka,  pastvina,  chmelnice,  vinice,  ostatní  plocha,  vodní  plocha,  
komunikace, nádvoří, stavební pozemek, popř. jiný druh - uveďte jaký:

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

Jsem vlastníkem (spoluvlastníkem, nájemcem) předmětného pozemku:     ANO – NE *
(* nehodící se škrtněte)



Popřípadě jiné vlastnické vztahy (žádost podává vlastník pozemku):

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

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

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

Zdůvodnění změny druhu pozemku:

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

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

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

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

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

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

Svým podpisem potvrzuji, že mi byla v souladu s čl. 13 obecného nařízení č. 2016/679 o ochraně  
fyzických  osob  v  souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném  pohybu  těchto  údajů 
poskytnuta  informace  o  zpracování  mých  osobních  údajů  zveřejněním  způsobem  umožňujícím 
dálkový přístup na webových stránkách města www.strakonice.eu (platí pouze pro fyzické osoby).

V.…………………………….…   dne…………………..…            ………………………………….. 
               podpis (popř. i razítko)

Přílohy žádosti:

1. Výpis z katastru nemovitostí.
2. Snímek katastrální  mapy,  také  snímek původní  pozemkové  mapy (je-li  pozemek veden v původním pozemkovém 

katastru), popř. i geometrický plán.
3. Vyjádření uživatelů (nájemců) dotčených pozemků, je-li jiný nájemce než vlastník.
4. Doklady opravňující provádění změn druhu pozemku (např. odnětí ze zemědělského půdního fondu, stavební povolení,  

územní rozhodnutí,  rozhodnutí o využití  území,  kolaudační rozhodnutí,  plán rekultivace atd.),  jak si vyžádá orgán  
ochrany zemědělského půdního fondu.

5. Případně další doklady, které si vyžádá orgán ochrany zemědělského půdního fondu (např. plná moc apod.).

Upozornění:

Přiložené doklady zůstávají založeny jako součást spisu, tyto doklady zasílejte v originálu nebo v ověřené kopii. 
Podrobnější informace podá příslušný pracovník odboru životního prostředí MěÚ Strakonice.

http://www.strakonice.eu/
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