Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí
Krajířova 27, 38001 Dačice

------------------------------------------------------------------------------------------------Tel.: 384 401 291

e-mail: doudova@dacice.cz

Žádost o udělení souhlasu k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků
dle § 3a odst. 1 zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Žadatel:
Jméno a příjmení (název firmy):
Adresa (sídlo):
Datum narození (IČO):
žádá o souhlas podle § 3a odst. 1 zákona k použití sedimentů na pozemcích zemědělského
půdního fondu:
1. identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity1
čtverec
půdního
bloku

výměra
celého
PB

výměra, na
kterou bude
sediment
uložen

druh
pozemku

katastrální
území

parcelní
číslo
pozemku

výměra
celého
pozemku

výměra, na
kterou bude
sediment
uložen

množství
sedimentu
(v tunách
sušiny)

celkové množství sedimentů (v tunách sušiny), které má být na nich použito:
Žádost dále obsahuje2:
2. souhlas vlastníka zemědělské půdy, na níž mají být sedimenty použity, nebo jiné osoby, která je
oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele
3. údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem3 ne starší 3 let
4. údaj o původu sedimentu
5. informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před
použitím
6. údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném zvláštním
právním předpisem3
7. potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být
sedimenty použity, s uvedením akreditace pro provádění odběrů a rozborů pro příslušné matrice
půda a sediment
8. umístění mezideponie způsobem uvedeným v bodě 1
9. předpokládané datum zahájení použití sedimentů

…………………………..
datum

podpis (razítko)

Šedé rámečky - lze rovnou vyplňovat text
1

je-li pozemek zařazen v evidenci půdy podle zákona o zemědělství, identifikuje se identifikačním číslem půdního
bloku, popř. dílu půdního bloku a jeho výměrou jinak se identifikuje katastrálním územím a parcelním číslem
pozemku
2
§ 3a odst. 2 zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
3
vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů

