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Úřad městské části Praha 16  

Václava Balého 23/3 

153 00 Praha-Radotín  

Odbor výstavby, dopravy a životního 

prostředí, Oddělení životního prostředí 

 

 

 
poznámka: 

• v kompetenci ÚMČ Praha 16 – Radotín je udělování souhlasu s použitím sedimentů z rybníků, 

vodních nádrží a vodních toků na zemědělské půdě pro celý správní obvod Praha 16 (Lahovice, 

Lipence, Lochkov, Radotín, Malá a Velká Chuchle, Zbraslav) 

• žadatelé podávají žádosti na oddělení životního prostředí (OŽP) OVDŽP ÚMČ Praha 16 

 

Žádost o souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních 

toků na zemědělské půdě (pouze na ornou půdu a trvale travní porost 

při jeho obnově), udělený podle § 3a odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), v platném znění (dále jen 

„zákon“) 
 

Žadatel (ten, kdo sedimenty ukládá) 

fyzická osoba jméno a příjmení  

datum narození  

bytem  

telefon  

email  

fyzická osoba 

oprávněná 

k podnikání 

jméno a příjmení  

adresa místa 

podnikání 
 

telefon  

email  

IČ  

právnická osoba obchodní jméno  

sídlo  

IČ  

telefon  

email  

vyřizuje  

• v případě zastupování žadatele doložte ověřenou plnou moc 

Žadatele zastupuje: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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Identifikační údaje pozemků, ze kterých budou sedimenty odtěženy 

 

Název akce, během 

které budou 

sedimenty těženy:   
 

původ sedimentu rybník   –   vodní nádrž   –   vodní tok*) 

katastrální území:                      

parcelní číslo:                              

vlastník pozemku:     

celkové množství sedimentů, které mají být pak 

použity na předmětných pozemcích (v t): 
 

*) nehodící se škrtněte 

 

Identifikační údaje pozemků náležejících do ZPF, na kterých mají být 

sedimenty použity  

 

parcelní číslo:     

katastrální území:     

druh pozemku:     

množství uloženého 

sedimentu (v t): 

    

vlastník pozemku:     

rok posledního použití 

sedimentu na daný 

pozemek: 

    

rok posledního použití 

upraveného kalu 

na daný pozemek: 

    

 

V …………………… dne………………….. 

 

…..…………………………………………. 

podpis žadatele 

 

Adresa pro doručování (jiná než adresa trvalého pobytu, místa podnikání či sídla firmy): 

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

………………………………………………………………………………………………….............. 
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Přílohy k žádosti podle § 3a odst. 2 zákona:  

1. identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, a uvedení celkového 

množství sedimentů v tunách sušiny, které má na nich být použito; je-li pozemek zařazen 

v evidenci půdy podle zákona o zemědělství, identifikuje se identifikačním číslem půdního 

bloku, popřípadě dílu půdního bloku a jeho výměrou, jinak se identifikuje katastrálním územím 

a parcelním číslem pozemku, 

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 předpisem (vyhláška 

č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě), ne starší 3 let, 

4. údaj o původu sedimentů, 

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 předpisem (vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě), 

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. a 

9. předpokládané datum zahájení použití sedimentů. 

 


