Použití sedimentů na zemědělské půdě
Základní popis
Používání sedimentů na zemědělské půdě upravují ustanovení § 3a zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu.
V případě potřeby použití sedimentů na zemědělské půdě, což lze pouze na druhu pozemku orná
půda a trvalý travní porost při jeho obnově, je nutné vydání souhlasu orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu. Podmínkou udělení souhlasu je splnění požadavků na kvalitativní vlastnosti sedimentů
stanovených vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, a za
předpokladu, že použitím sedimentů na pozemcích nebudou poškozeny příznivé fyzikální, biologické a
chemické vlastnosti půdy.
Oprávněn jednat
Původce sedimentu nebo jeho zplnomocněný zástupce.
Zahájení řešení
Podáním žádosti o souhlas s použitím sedimentů na zemědělské půdě.
Na které instituci řešit
Místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v rámci správního obvodu ORP Vodňany
je tímto Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí.
Potřebné doklady
Žádost o souhlas s použitím sedimentů na zemědělské půdě musí kromě náležitostí podle správního
řádu obsahovat:
a) 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,
b) 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,
c) údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, ne starší 3 let,
d) údaj o původu sedimentů,
e) informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před
použitím,
f) údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném zvláštním
právním předpisem,
g) 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,

h) umístění mezideponie způsobem uvedeným v písmenu a) a
i) předpokládané datum zahájení použití sedimentů.
Lhůty pro vyřízení
Lhůta je stanovena správním řádem a činí 30 dnů.
Opravné prostředky
Je-li souhlas vydáván formou závazného stanoviska:
Závazné stanovisko není rozhodnutím ve správním řízení, nelze se tedy proti němu samostatně
odvolat. Je však možné podat odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem
podmíněno, a obsah závazného stanoviska napadnout v rámci odvolání. Nezákonné závazné
stanovisko lze rovněž zrušit nebo změnit v přezkumném řízení.
Je-li souhlas vydáván formou rozhodnutí:
Proti rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj, odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Městského
úřadu Vodňany, odboru životního prostředí.
Kontaktní osoba
Filip Kaňka, DiS., tel: 383 379 174, e-mail: kanka@muvodnany.cz

