
MĚSTSKÝ  ÚŘAD KUŘIM 
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí 

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, vyřizuje: Ing. Lorenzová, tel. 541422343, e-mail: lorenzová@kurim.cz 

 

 
 

Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech 

podle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) zda jde o součást ZPF 
 

 

 

 Stávající využití pozemků: ……….…………..………………………..…………………… 

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

 

 Žadatel o vydání rozhodnutí (vyplnit pouze v případě, pokud je rozdílný od vlastníka pozemku): 

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

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

 

 Na změnu druhu pozemku bylo/nebylo
*)
 vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační 

rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo jiné opatření stavebního úřadu: 

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

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

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

 

 Informaci, v jakém následném řízení má být rozhodnutí v pochybnostech použito:  

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

 

 Stavbou jsou dotčeny následující pozemky v k.ú…………………………………….….   : 

Pozemek p.č. Výměra pozemku (m
2
) 

Druh pozemku 

celková dotčená stávající navrhovaný 

     

     

     

     

     

     

      Pozemky jsou zaměřeny geom. plánem ano/ne
*)
, pokud se jedná o více pozemků, seznam uvést 

v příloze. 

 



 

 

Žadatel 

Fyzická osoba: (jméno a příjmení): ………………………………………………..…………. 

Právnická osoba: (název obchodní firmy): …………………………………….……………… 

Adresa: ………………………………………………………………  PSČ: ………………… 
 
Datum narození/Identifikační číslo: …………………………………………………………….. 
 
Telefon, e-mail, datová schránka: …………………………………………………. 
 

 

Podpis……………………………………………………….…Datum………………………… 

*) 
nehodící škrtněte 

 

 

 

 

 

 

 

K žádosti o vydání rozhodnutí v pochybnostech žadatel připojí:  

(dle charakteru změny druhu pozemku postačí pouze jejich výběr) 

 Písemnou plnou moc (v případě, pokud za žadatele jedná jiná osoba – zmocněnec). 
 Výpis z listu vlastnictví katastru nemovitostí (příp. informace o parcele).  
 Kopii katastrální mapy se zákresem stavby. 
 Vyjádření vlastníka zemědělské půdy nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu 

užívat, nejedná-li se o žadatele.  
 Vyjádření (potvrzení) stavebního úřadu o současném využití pozemku, případně kopii přílohy 

protokolu o výsledcích revize údajů katastru nemovitostí potvrzený stavebním úřadem. 
 Další doklady, které se týkají realizované stavby nebo způsobu využití pozemku, např. stavební 

povolení, kolaudace stavby příp. jiný povolovací správní akt.  
 

Odbor stavební a životního prostředí na základě podané žádosti zahájí správní řízení, jehož výsledkem 
bude správní rozhodnutí v pochybnostech podle ust. § 1 odst. 4 zákona o ochraně ZPF.  
 

Pozn.: 
Řízení v pochybnostech se použije pouze v případech, pokud stavba vznikla legálně, pouze zde nejsou 
k dispozici všechny povolující správní akty a stavba (změna druhu pozemku) nebyla do katastru 
nemovitostí zapsána. Většinou se bude jednat o komunikace ze 70. až 80. let minulého století. 
Tímto řízením nelze nahrazovat a obcházet řízení o vydání souhlasu podle ust. § 9 odst. 8 zákona 
o ochraně ZPF. 
 


