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Dle rozdělovníku
Věc: Trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské
účely - závazné stanovisko.
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán dle
ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), podle § 13 odst. 1 a § 15 písm. j) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako místně
příslušný orgán státní správy podle ust. § 11 správního řádu, podle § 61,64 a 66 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ust.
§ 149 odst. 1 správního řádu toto závazné stanovisko (§ 10 odst. 1 zákona):
I.
Uděluje žadateli Obec Černá se sídlem Černá č. 87, 594 42 Měřín, IČ: 005 45 899 (dále jen „stavebník“), podle
§ 9 odst. 8 zákona

SOUHLAS
k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu k realizaci stavby
s názvem „Jánský rybník“ v katastrálním území Černá mimo zastavěné území obce
parcela KN
parcela PK
druh pozemku
výměra v ha
448/2 celá
trvalý travní porost
0,0307
448/12 část
trvalý travní porost
0,2036
448/13 část
trvalý travní porost
0,2615
449
část
trvalý travní porost
0,0772
celkem
0,5730
II. V zájmu ochrany ZPF a životního prostředí se stavebníkovi ukládají tato opatření
a stanovují následující podmínky souhlasu:
1. Stavebník je povinen na vlastní náklady a před zahájením plánované akce provést
skrývku kulturní vrstvy půdy (ornice) z celé odnímané plochy z plochy 5730 m2 o mocnosti 20
cm a objemu 1146 m3.
2. Skrytá ornice v množství 387 m3 bude využita k ohumusování tělesa hráze, 454 m3 ornice
bude využito k ohumusování svahů podél rybníka břehů rybníka a okrajových částí na ploše
2400 m2 a objemu 300 m3. Přebývající ornice v množství 60 m3 bude využita k zúrodnění
zbývající části pozemku p.č. 448/12 a přebývající ornice v množství 245 m3 bude využita
k zúrodnění zbývající části pozemku p.č. 448/13 v katastrálním území Černá.
3. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložením, rozprostřením či jiným
využitím, ochranou a ošetřováním kulturních vrstev půdy povede stavebník protokol
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(pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti
a účelnosti využívání těchto zemin.
4. V souladu s projektovou dokumentací zajistí stavebník provedení viditelného vytyčení
hranic trvalého odnětí zemědělské půdy a po celou dobu výstavby jej bude udržovat ve
zřetelném stavu.
5.
Tento souhlas pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se
podkladem pro řízení podle zvláštních předpisů.

III. Odvody za trvale odnímanou zemědělskou půdu se podle ustanovení § 11a odst. 1
písmena n) zákona nestanovují.
Odůvodnění:
V daném případě se jedná o trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF k realizaci stavby s
názvem názvem „Jánský rybník“ v katastrálním území Černá mimo zastavěné území obce.
Stavba je navržena na zemědělských pozemcích se stupněm ochrany III. a V. ( BPEJ 74710 a
76811) dle vyhlášky č. 48/ 2011 Sb. o stanovení tříd ochrany.
Poučen í:
Tento souhlas je vydávaný jako závazné stanovisko, není samostatným rozhodnutím ve
správním řízení podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu ( § 10 odst. 1 zákona ). Je
závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů.
Stavebník je povinen plnit stanovené podmínky ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní
moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených.
otisk úředního razítka

Vladimír Rybár
úředník odboru životního prostředí
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