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ŽÁDOST PŘI ZÁKONĚ Č. 334/1992 SB. O OCHRANĚ
ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF)
1. Základní informace:
Vzniká při jakékoliv činnosti, týkající se uvedené problematiky:
 žádost o vydání rozhodnutí v pochybnosti,
 žádost o změnu kultury pozemku (různé varianty),
 žádost o uložení „opatření“ na pozemku (různé varianty),
 žádost o „souhlas“ s návrhem (změnou) ÚPD,
 žádost o „souhlas“ s návrhem na stanovení dobývacích prostorů,
 žádost o „souhlas“ s odnětím zem. půdy ze ZPF,
 žádost o stanovení finančních odvodů za zábor ZPF,
 žádost o „souhlas“ s návrhem tras nadzemních a podzemních vedení, drah a
komunikací.
 žádost o „souhlas“ s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na
pozemcích náležejících do ZPF.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Žadatel, resp. investor, tj. fyzická či právnická osoba a dále osoby, které jej zastupují na
základě ověřené plné moci.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Získání písemného souhlasu orgánu.
4. Způsob podání žádosti:
Písemná žádost s formulováním dané problematiky jednotlivého případu.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
PO, ST 8,00 - 17,00 hod, ÚT, ČT, PÁ 8,00 - 15,00 hod.
Tel.: 378 033 220, 378 033 221
Fax: 378 033 202
E-mail: spetova@plzen.eu , glanzner@plzen.eu
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
Datová schránka (ID): 6iybfxn (statutární město Plzeň)
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Písemnou žádost + výpis z KN, snímek z pozemkové mapy a další dle upřesnění. Každá
žádost je individuální a je formulována žadatelem.
Formuláře je možné stáhnout na portálu: Elektronické podání občana
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Bez správních poplatků.
8. Lhůty pro vyřízení:
Běžně ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti.
9. Účastníci řízení:
Dle konkrétní žádosti.
10. Další požadované činnosti:
Místní šetření, ústní jednání.
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11. Právní úprava:
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, v platném znění,
Met. pokyn MŽP č.j. OOLP/1067/96, Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., Vyhl. MŽP
č. 257/2009 Sb.
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Samostatné rozhodnutí ve věci:
Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí u orgánu, který napadené
rozhodnutí vydal (odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně). Ten je postupuje
Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Odvolání je třeba podat v souladu s § 82 odst. 2
správního řádu v potřebném počtu vyhotovení tak, aby jedno vyhotovení zůstalo správnímu
orgánu a aby každý účastník řízení dostal jedno vyhotovení odvolání, jinak je správní orgán
vyhotoví na náklady odvolatele.
Závazné stanovisko, které není samostatným rozhodnutím a jehož obsah je závazný pro
výrokovou část rozhodnutí jiného správního orgánu:
Odvolání proti obsahu závazného stanoviska se podává do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí u orgánu, který vydal rozhodnutí, pro nějž bylo závazné stanovisko podkladem
(nejčastěji příslušný stavební úřad).
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Dle § 20 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF pokuta až do výše pětisetnásobku
minimální mzdy stanovené zvláštním předpisem, dle § 35 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích až do výše 5 000 Kč.
14. Správce postupu:
Odbor životního prostředí
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 1. 2006
16. Datum provedení poslední aktualizace:
15. 6. 2015
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
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