
Městský úřad Strakonice
Odbor životního prostředí
Velké náměstí 2

386 01 Strakonice

Žádost o vyjádření k návrhu trasy vedení

Žádám(e)  o  udělení  vyjádření  k návrhu  trasy  nadzemního  a  podzemního  vedení,  pozemní 
komunikace, vodní cesty a jejich součástí v souladu s ustanovením § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Pro záměr:…………………………………………………………………………………….………..

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

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

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

Trasou vedení budou dotčeny tyto pozemky:

      EVIDENCE KATASTRU NEMOVITOSTÍ popř. POZEMKOVÉHO KATASTRU

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



Stručné údaje o technickém řešení stavby:

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

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

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

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

Doba trvání vlastních prací:  

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

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

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

Popřípadě jiné vlastnické vztahy:

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

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

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

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. Zákres navrhované trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a 

jejich součástí do snímku katastrální mapy se zobrazením jednotlivých dotčených parcel půdy patřící do zemědělského  
půdního fondu podle katastrálních území.

3. Údaje o hydrologických a odtokových poměrech.
4. Údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest.
5. Údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich zatřídění do tříd ochrany v  případě, 

kde je možné alternativní umístění tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a  
vodních cest a jejich součástí.

6. 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 k souhlasu s návrhem trasy vedení na požádání podá příslušný pracovník odboru životního 
prostředí MěÚ Strakonice.

http://www.strakonice.eu/
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