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

Žádost o udělení souhlasu k uložení sedimentů na pozemky náležející do
zemědělského půdního fondu

Žádám(e) o udělení souhlasu k uložení sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na
pozemky náležející do zemědělského půdního fondu v souladu s ust. § 3a odst. 1 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Investor:……………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……
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 či závazné stanovisko bude vyzvednuto osobně na MěÚ Strakonice,
odbor životního prostředí: ANO – NE (nehodící se škrtněte)

Identifikační údaje pozemku, ze kterého bude sediment těžen:
Katastrální území:………………………………………….……………………………………...
Parcelní číslo:………………………………………….…………………………………….……...
Celkové množství sedimentů, které mají být použity na předmětných pozemcích (v m 3):
………………………………………….…………………………………….…….………………..
………………………………………….…………………………………….…….………………..
………………………………………….……………………….……………………………...…....
………………………………………….……………………….……………………………...…....

Identifikační údaje pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu, na kterých
mají být sedimenty použity dle katastru nemovitostí:
Katastrální území:………………………………………….……………………………………....
Parcelní číslo:………………………………………….…………………………………….……...
Druh pozemku:………………………………………….…………………………………….……
Výměry jednotlivých pozemků: …………………….…………………………………….……….
Identifikační číslo půdního bloku: ………………………….……………………………..……...
Předpokládané datum zahájení použití sedimentů: …………………….……………………….

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Výpis z katastru nemovitostí k pozemku, ze kterého mají býti sedimenty odtěženy a vyznačení v mapě katastru
nemovitostí.
Výpis z katastru nemovitostí k pozemkům, na kterých mají býti sedimenty použity.
Souhlas vlastníka zemědělské půdy, na níž mají být sedimenty použity, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto
zemědělskou půdu používat, nejedná-li se o žadatele.
Údaje o původu sedimentů.
Údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, ne starší 3 let.
Informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím.
Údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.
Potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením
akreditace pro provádění odběrů a rozborů příslušné matrice půdy a sedimentu.
Souborné vyjádření MěÚ Strakonice, odboru životního prostředí k investičnímu záměru.
Případně další doklady, které si vyžádá orgán ochrany zemědělského půdního fondu.

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

