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Stavba ,,Rekreačního objektu“ v katastrálním území Uherský Brod 

'"ˇ°S*°'= 

Souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) k odnětí půdy ze ZPF pro stavbu 
,,Rekreačního objektu“ v katastrálním území Uherský Brod podle zákona Č. 334/1992 Sb., ochraně 
zemědělského půdního fondu (dále jen zákon) ve znění pozdějších předpisů, který je nezbytný k vydání 
rozhodnutí podle zákona číslo 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Uherský Brod jako věcně a místně příslušný 
orgán ochrany ZPF podle ustanovení § 61 odstavce 1, písmene c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů a změn a v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., § 9 odstavce 6 a § 15 
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„ , pısmene f) o ochrane ZPF ve Znenı ozde sıch red ısu, na zaklade osouzenı dokumentace pred ozene 
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uděluje souhlas 
dle paragrafu 9 odstavce 6 zákona k trvalému odnětí 0,0040 ha zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu v katastrálním území Uherský Brod pro stavbu ,,Rekreačního objektu“. 

Dotčený pozemek vk.ú. Uherský Brod (níže uvedený je dle BPEJ zařazený do IV. třídy ochrany 
zemědělské půdy). 

arcela č. (dle KN) kultura trvalé odnětí (v ha) 
451/74 orná půda 0,0040 
Celkem 0,0040 

1) Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Uherský Brod uděluje tento souhlas 
ktrvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu za předpokladu, že budou splněny tyto 
podmínky a opatření: 

I Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 615 112 
I Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a.s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a.s., IČ: 00291463 
I Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 - 17:00, elektronická podatelna: podateIna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6



2) Vrozhodnutích dle zvláštních předpisů nesmí plocha dotčených pozemků překročit výměru danou 
tímto souhlasem (viz ustanovení § 5 odstavce 3 zákona o ochraně ZPF). Pozemky uvedené v tabulce 
tohoto souhlasu můžou být využity výhradně pro výše uvedenou stavbu, jiné funkční využití není 
přípustné. 

3) Z plochy trvalého záboru zemědělské půdy provede investor v souladu S ustanovení § 8 odstavce 1 

písmene a) zákona na vlastní náklad skrývku ornice případně hlouběji uložených Zúrodnění schopných 
zemin, její odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany ZPF. Skrývka ornice je stanovena 
v tloušťce 20 cm, celkový objem skrývky tedy činí cca 8 m3. Zahájení skrývky ornice je možno započít 
až po pravomocném rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Skrývka ornice bude po dobu stavby 
uložena na deponii na pozemku investora, tak aby nedošlo kjejímu znehodnocení, Zaplevelení či 

Zcizení. Po dokončení stavby bude ornice využita na ohumusení a ozelenění pozemku v okolí stavby. 
O všech manipulacích se skrytými kulturními vrstvami povede investor průkaznou evidenci. 

4) Na základě pravomocného rozhodnutí vydaného dle zvláštních předpisů bude odborem životního 
prostředí a zemědělství Městského úřadu Uherský Brod předepsán odvod za trvalé odnětí půdy ze 
ZPF dle § 11 odstavce 2 zákona. Výše odvodu bude stanovena podle přílohy kzákonu s použitím 
základní sazby odvozené od kódu BPEJ, upravené podle dotčených faktorů ŽP a ochrany třídy BPEJ. 
Přesná výše odvodů bude stanovena na základě skutečného stavu podle přílohy kzákonu 
samostatným rozhodnutím orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Uherský Brod. Pro potřeby zahájení 
řízení o povinnosti placení odvodů předloží investor Městskému úřadu Uherský Brod pravomocně 
rozhodnutí podle zvláštních předpisů, jehož závaznou součástí bude tento souhlas k odnětí půdy. 

5) Před zahájením záboru ZPF investor zabezpečí vytyčení dotčených pozemků, aby nedocházelo k 
neoprávněnému záboru ZPF. 

6) Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se stane závaznou součástí rozhodnutí, která 
budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Platnost tohoto souhlasu je totožná s platností těchto 
rozhodnutí (§ 10 odstavce 1 zákona). 

7) Na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů požádá investor katastrální úřad o 
provedení změny druhu pozemku v katastru nemovitostí v souladu S ustanovením § 10 odstavce 3 
zákona O ochraně ZPF. 

Na základě ustanovení § 11 odst. 2 zákona o ochraně ZPF č. 334/1992 Sb., v platném znění žádáme o 
doručení pravomocného rozhodnutí o povolení výše uvedené stavby. 
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O udělení souhlasu k odnětí půdy ze 
vrozsa u ıııflı a pro savu ,, e reacnı O oje u v .u. Uherský Brod. Stavba je vsouladu 

S platným územním plánem města Uherský Brod. K žádosti byly doloženy potřebné náležitosti dle ust. § 9 
odst. 5 zákona. Další doplňující doklady (přehledná situace v měřítku 1:250, kopie katastrální mapy se 
zákresem stavby, informace o parcele, bilance skrývky ornice, potřebné pro posouzení celé záležitosti). 

Na základě posouzení žádosti s přílohami, orgán ochrany ZPF Městského úřadu Uherský Brod shledal, že 
půda může být odňata ze ZPF a vydal tento souhlas dle § 9 odst. 6 zákona. 

Tento souhlas kodnětí půdy ze zemědělského půdního fondu neřeší majetkoprávní vztahy k dotčeným 
pozemkům. 
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Dle ustanovení § 21 odst. 1 Zákona se na řízení dle ustanovení § 9 odstavce 6 nevztahují obecné 
předpisy o správním řízení. 

tento dokument je opatřen elektronickým podpisem 

Ing. Petr Vozár 
vedoucí odboru životního prostředí a Zemědělství 

Na vědomí: OSÚ - Zde 
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