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Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • odbor životního prostředí

Žádost o vyjádření k návrhu trasy vedoucí přes pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF)
(dle § 7 odst. 4. zákona ČRN č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu)

Žadatel (investor): 
 jméno, příjmení, titul / název společnosti…………………………………..…………………....
 adresa trv. bydliště / sídlo společnosti……………………………………….…………………..
 datum nar. / IČO*…………………………………………………………….…………………...
 telefon*……………………………………………e-mail*…………………….…………..……….
 číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu**…………………….…………..…………
 adresa pro doručování (uvést v případě, že se liší od trvalého pobytu či sídla) 

.…………………………………………………………………………………………………….

Zástupce žadatele (vyplní se v případě zastupování na základě plné moci): 
 jméno, příjmení, titul / název společnosti…………………………………..…………………....
 adresa trv. bydliště / sídlo společnosti……………………………………….…………………..
 datum nar. / IČO…………………………………………………………….…………………...
 telefon*……………………………………………e-mail*…………………….………………..….
 číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu**…………………….…………..…………

adresa pro doručování (uvést v případě, že se liší od trvalého pobytu či sídla)
Název stavby ……………………………………………..…………………………………….

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………….
*nepovinný údaj
**uvést v případě vlastnictví elektronicky čitelného identifikačního dokladu (občanský průkaz se strojově čitelnou 

zónou a čipem)

Údaje o pozemcích ZPF dotčených trasou: 
katastrální území pozemek p.č. druh pozemku vlastník pozemku

V ……………….. dne ……………….

                                                                                       Podpis žadatele (statutárního zástupce)
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Přílohy žádosti: 

1. Zákres navrhované trasy do aktuální kopie katastrální mapy se zobrazením jednotlivých dotčených 
parcel půdy patřící do ZPF

2. Údaje o hydrologických a odtokových poměrech
3. Údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest
4. Údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich zatřídění do tříd 

ochrany v případě, kde je možné alternativní umístění tras
5. Stručné údaje o technickém řešení stavby - zejména:

Technické údaje k liniové stavbě (plynovodu, vodovodu, kanalizace, VN (NN) linky, optického kabelu, apod.): 

celková délka trasy (m, km) ......................................................

z toho délka trasy vedená přes pozemky zem. půd. fondu (m, km) .............................................

šířka manipulačního (pracovního) pruhu (m) .......................................

šířka výkopu (m) ...................................

hloubka výkopu (m) ..........................................

doba trvání výstavby (od – do) ............................................................

základová plocha stožárů nadzemního vedení (m2) .................... (platí jen pro vzdušné vedení)


