Obec Žernov
Pravidla pro výdej ornice
1. Deponie ornice umístěná na p.č. 1171, k.ú. Žernov slouží pro dočasné umístění
skrývky svrchních kulturních vrstev zemin, kterou nebylo možné hospodárně využít
v blízkém okolí odnímaných (skrývaných) ploch. Se zeminou (dále jen „ornice“) je
nakládáno v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují
některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
Ornice se využívá pouze pro účely rekultivace nebo přípravu ploch pro ozelenění.
Především se jedná o veřejné plochy na území obce Žernov. V odůvodněných
případech a v případě dostatku ornice pro veřejné účely na 2 roky dopředu může být
ornice poskytnuta i na rekultivace neveřejných pozemků.
Při poskytnutí ornice na rekultivaci neveřejných pozemků, případně pro přípravu
ploch pro ozelenění na těchto pozemcích platí příjemce ornice částku 200,- Kč/1 m 3
ornice. Tato částka slouží k pokrytí nákladů spojených s údržbou deponie a
administrativním zajištěním hospodárného nakládání s ornicí.
2. Příjemcem ornice může být fyzická osoba, fyzická podnikající a právnická osoba
(dále jen „žadatel“).
3. V žádosti o odebrání ornice bude uvedeno:
- jméno (název) žadatele a kontaktní telefon
- důvod a účel pro poskytnutí ornice
- požadované množství v m3
- umístění ornice (parcelní číslo, katastrální území, vlastník pozemku)
4. Žádost bude posouzena starostou či místostarostou obce. Kromě přihlédnutí ke
konkrétním podmínkám rekultivovaných ploch budou hodnocena především
následující kritéria:
a) hospodárnost a účelnost využití ornice,
b) závažnost a oprávněnost požadavku k poskytnutí ornice pro rekultivaci
navrhované plochy (druh pozemku, příčiny znehodnocení pozemku a důvody
pro její rekultivaci),
c) zbývající zásoba ornice na deponii.
5. Žadatel bude vyrozuměn o vyřízení žádosti nejpozději do 30 dnů a následně
uzavřena dohoda mezi oběma stranami (ústní či písemná, dle rozsahu prací a
množství ornice). V případě kladného vyřízení žádosti bude určeno celkové
poskytované množství ornice a termín převzetí. V dohodě bude stanovena celková
výše částky za ornici, kterou je žadatel povinen uhradit před odběrem ornice na
Obecním úřadě v Žernově.
6. Ornice bude naložena a odvezena vždy na náklady žadatele.
7. Po odebrání ornice žadatel zajistí úklid znečištěného okolí deponie ornice
(příjezdová komunikace, manipulační prostor) a zarovnání deponie.

8. Zahájení a ukončení výdeje ornice budou vždy přítomen starosta či místostarosta
obce.
9. Žadatel je povinen umožnit starostovi či místostarostovi kontrolu na plochách
dotčených navážkou ornice za účelem posouzení dodržení podmínek stanovených
v dohodě o převzetí ornice.
10. Pravidla pro výdej ornice byla schválena Zastupitelstvem obce Žernov dne
23.6.2014 s okamžitou platností.

Mgr. Libor Mojžíš
starosta obce Žernov

