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Ž á d o s t  o vydání rozhodnutí  
ve věci odnětí / omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
 
1. Žadatel (investor) – název firmy/ jméno a příjmení žadatele:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
2. IČ / nebo datum narození žadatele:  ……………………………….……………………. 
3. Adresa sídla firmy/ žadatele: 
………………………………………………………………………………………...................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
4. Kontaktní telefon:…………………………………..… 
5. Adresa pro doručování (je-li odlišná od bodu 3):  
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. Název stavby (záměru), popis a zdůvodnění umístění na lesním pozemku:  
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………….……….. 
 
 
7. Rozsah a způsob odnětí/ omezení lesních pozemků:                 (Nehodící se škrtněte !) 
Parc.č.(KN)      Kat.území              Odnětí v ha          Omezení v ha      Vlastník les.pozemku   
_________________________ trvalé       dočasné ________________ dle LV ____________ 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Plocha záboru celkem: 
 
 
8. Další upřesnění žádosti: 
Dočasné odnětí les.pozemku na dobu od …………………. do ………………… (měsíc/rok) 
Pro liniovou stavbu (vodovod, kanalizace, elektro..) šířka………….délka……….  prac.pruhu. 
Po ukončení stavby ochranný pás – omezení ve využívání pozemku  délka ………….........m 
                                                                                                                šířka ………….…….m 
Omezení ve využívání žádám  dočasné na dobu do ………………………. (měsíc/rok) 
                                          nebo trvalé, na dobu životnosti stavby 
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9. Vymezení dalších známých účastníků řízení, např.vlastníci dotčených lesních pozemků 
(jméno, příjmení, adresa), pokud žadatel není zároveň vlastník pozemku: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Společný zmocněnec na základě plné moci (pokud žádost podává více žadatelů společně)  
Jméno a příjmení: …………………………………………………………….………………. 
Adresa:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Datum nar. / nebo IČ:…………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Jméno a podpis žadatele / oprávněného zástupce: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Razítko (jde-li o firmu): 
 
 
 
 
 

Přílohy k žádosti: (podle § 1 vyhlášky č.77/1996 Sb.): 

 
 Výpis z katastru nemovitostí nebo informaci o dotčených lesních parcelách 
 Snímek katastrální mapy (aktuální) s přesným grafickým znázorněním požadovaného 

záboru nebo měřičský plán v případě dočasného odnětí části lesního pozemku. 
 Pro trvalé odnětí části lesní parcely KN nebo odnětí parcely PK (původní pozemkový   

katastr) je nutný geometrický plán. 
 Znalecký posudek od soudního znalce pro lesní hospodářství, který stanoví: 

o výpočet poplatku státu za odnětí lesního pozemku 
o komplexní výpočet náhrad škod, který naleží vlastníkovi les.pozemku 
o údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy 
o u dočasného záboru les.pozemku návrh rekultivace, pokud je nezbytný 

 Územní rozhodnutí (územní souhlas) nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy 
v případě, že se územní rozhodnutí nevydává. 

 Vyjádření vlastníka dotčeného lesního pozemku k plánovanému záboru les.pozemku. 
 Vyjádření odborného lesního hospodáře (právnické či fyzické osoby pověření touto funkcí) 


