Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor životního prostředí
ŽÁDOST O VYDÁNÍ SOUHLASU K ULOŽENÍ SEDIMENTŮ Z RYBNÍKŮ, VODNÍCH NÁDRŽÍ A
VODNÍCH TOKŮ NA POZEMKY NÁLEŽEJÍCÍ DO ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF)
(§ 3a odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů)

žadatel: 1)
................…………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………….………………………………...
……..………………………………………………………………………….………….…………………………..

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

zasílací adresa (pokud se liší od výše uvedené): ……………………………………………………………...
..………………………………………………………………………………………………………………………
kontaktní osoba, pokud se liší od žadatele:…………………………………………………………………..…

telefon:…………………………………………

e-mail:…………………………………………………….…..

žádá o vydání souhlasu podle § 3a zákona č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů k uložení
sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků2) na pozemky náležející do zemědělského
půdního fondu.
Údaje o původu a množství sedimentů:
název akce, během které budou sedimenty těženy:
…………………………………………..…………………………………………………………………………
celkové množství sedimentů v tunách sušiny:………………
obec:……………………………………………………………..
katastrální území: ………………………………………………
parcelní číslo: …………….....................................................

Identifikační údaje pozemků, na které mají být sedimenty použity:3)
identifikační číslo půdního bloku4): …………………………….
obec:……………………………………………………………..
katastrální území: ………………………………………………

PARCELNÍ
ČÍSLO
POZEMKU

DRUH
POZEMKU

VÝMĚRA
V M²

MNOŽSTVÍ
ULOŽENÉHO
SEDIMENTU
V TUNÁCH
SUŠINY

ROK POSLEDNÍHO
POUŽITÍ SEDIMENTU
NA DANÝ POZEMEK

ROK POSLEDNÍHO
POUŽITÍ
UPRAVENÉHO KALU
NA DANÝ POZEMEK

ten, kdo sedimenty ukládá
nehodící se škrtněte
3) v případě většího množství pozemků uveďte na samostatné příloze
4) u pozemků, které jsou zařazeny v evidenci půdy podle zákona o zemědělství
1)
2)

……….………………………………
místo, den

………………………………………………………….
podpis žadatele a otisk razítka
(PO podpis dle výpisu z Obchodního rejstříku)

Přílohy žádosti:
1. Kopie mapy katastru nemovitostí (případně pozemkového katastru) s vyznačením pozemků, odkud budou
sedimenty pocházet a dále pozemků či jejich částí, kde budou sedimenty použity
2. Souhlas vlastníka případně nájemce pozemků, na kterých mají být sedimenty použity.
3. Údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na
zemědělské půdě (protokol o výsledcích analýz vzorků sedimentů odebraných před a po jeho vytěžení a
průvodní list odběru vzorků sedimentu), ne starší 3 let.
4. Informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím.
5. Údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 257/2009
Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, pokud zjištěné obsahy rizikových prvků a látek v sedimentu
překračují limitní hodnoty stanovené v příloze č. 3 této vyhlášky.
6. Potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity,
s uvedením akreditace pro dané hodnocení.
7. Umístění mezideponie.
8. Předpokládané datum zahájení použití sedimentů.
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