MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY
pracoviště Plzeň, Americká 8/39, 304 66 Plzeň
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU
popřípadě další etapy záměru
V souvislosti s ustanovením § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 334/ 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů, povinný k platně odvodů, je povinen písemně oznámit orgánu ochrany ZPF
realizaci záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
Oznamovatel: (Osoba, jenž svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím půdy a která je
povinna za odňatou zemědělskou půdu zaplatit finanční odvod)
fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu)
fyzická osoba podnikající (jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, IČO)
právnická osoba (název nebo obchodní firma, adresa sídla, IČO)
fyzická osoba v zastoupení
Identifikace žadatele (jméno, příjmení, název)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození/IČO……………………………………………………………………..………………….
Místo trvalého pobytu/adresa zapsaná v obchodním rejstříku
…………………………………………………………………………………………………………………………
Doručovací adresa (je-li odlišná od adresy trvalého bydliště)
………….……………………………………………………………………………………………………
Telefon/ E-mail/ Datová schránka: alespoň jeden z údajů………………………………………………………………

Obec

Katastrální území

Popis a místo stavby:
Parcelní číslo

Popis a účel stavby

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru/další etapy: …………………………………………………
Pro záměr byl vydán souhlas s odnětím formou

závazného stanoviska nebo

rozhodnutí vydaný

příslušným orgánem pod číslem jednacím ze dne:
OŽP-………./…………………………………ze dne ………………………………………………………………..

V………………….. dne……………………..Podpis……………………………………………………..
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Přílohy k oznámení:

 1. Kopie pravomocného rozhodnutí1, pro které je souhlas s odnětím podkladem

**

 2. Kopie rozhodnutí o souhlasu s odnětím zemědělské půdy

2

 3.
 4.

Dále povinný k platbě odvodů je (dle §11 odst. 4. Zákona o ochraně ZPF) povinen orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal
souhlas s odnětím:
a)

Doručit kopii pravomocného rozhodnutí3, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o
souhlasu §21, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci, a

b) Písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů
před jejím zahájením.

**vyjádření -ze stavebního úřadu

_______________________________
1

jen v případě pokud souhlas s odnětím byl vydán formou závazného stanoviska.

2

pouze v případě, že souhlas s odnětím byl vydán jiným správním orgánem, než který vydává rozhodnutí o odvodech.

3

například dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách, ve znění pozdějších přepisů, zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon ve znění pozdějších předpisů.
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