PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VÝPOČTU ODVODŮ PODLE PŘÍLOHY ZÁKONA
Č. 334/1992 SB., O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

ČÁST A) přílohy k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Základní hodnotové ukazatele zemědělské půdy vycházejí ze základní ceny zemědělských pozemků
podle bonitovaných půdně ekologických jednotek stanovené oceňovací vyhláškou.
Kat. území

P. č.

BPEJ

Základní cena
za m2

Třída ochrany

Koeficient
třídy ochrany

ČÁST B) přílohy k zákonu č. 332/1992/ Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze zemědělského půdního
fondu a ekologické váhy těchto vlivů
Skupina
faktorů

Charakteristika faktorů životního prostředí
negativně ovlivněného odnětím půdy
ze zemědělského půdního fondu

Ekologická
váha vlivu

A

Národní parky - I. zóna, národní přírodní
rezervace nebo národní přírodní památky

20

Národní parky - II. zóna, chráněné krajinné
oblasti - I. zóna, přírodní rezervace nebo
přírodní památky

15

Národní parky - III. zóna, chráněné krajinné
oblasti - II. zóna nebo územní systémy
ekologické stability

10

Ochranná pásma národních parků, chráněné
krajinné oblasti - III. zóna nebo významné
krajinné prvky

5

Údaje potvrdí na území CHKO Bílé Karpaty Správa CHKO Bílé Karpaty.
Na území mimo CHKO Bílé Karpaty potvrdí údaje orgán ochrany přírody
MěÚ Luhačovice nebo úřad územního plánování MěÚ Luhačovice.

………………………………….
Podpis, razítko
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Skupina
faktorů

Charakteristika faktorů životního prostředí
negativně ovlivněného odnětím půdy
ze zemědělského půdního fondu

Ekologická
váha vlivu

B

Chráněné oblasti přirozené akumulace
podzemních a povrchových vod, ochranná pásma
vodních zdrojů II. stupně, ochranná pásma
I. stupně přírodních léčivých zdrojů nebo
ochranná pásma I. stupně zdrojů přírodních
minerálních vod

10

Údaje potvrdí vodoprávní úřad na MěÚ Luhačovice, odboru
životního prostředí.

………………………………….
Podpis, razítko

C

Území mimo plochy určené platným územním
plánem nebo platným regulačním plánem k
zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce

5

Údaje potvrdí úřad územního plánování MěÚ Luhačovice, stavební úřad.

………………………………….
Podpis, razítko

D

Chráněná ložisková území

5

Údaje potvrdí úřad územního plánování MěÚ Luhačovice, stavební úřad.

………………………………….
Podpis, razítko
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