MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY, pracoviště Plzeň
Odbor životního prostředí
Americká 39
304 66 Plzeň

Žádost o

vydání rozhodnutí o odnětí pozemku plnění funkcí lesa, nebo o omezení využívání pozemku pro
plnění funkcí lesa
(§ 13 odst. 1 zákona č.289/1995. Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů)

Příjmení a jméno žadatele: (název právnické osoby)

Datum narození: (IČ právnické osoby)

Adresa žadatele: (trvalého pobytu)
$GUHVDåDGDWHOHSURGRUXþHQt)
Zmocněnec: )
Příjmení a jméno zmocněnce: (název právnické osoby)

Datum narození: (IČ právnické osoby)

Adresa zmocněnce:

Údaje o pozemku(cích), jejichž odnětí plnění funkcí lesa je požadováno:
Katastrální území:
Parc. č.

Druh odnětí nebo omezení:
Odnětí

DOČASNe

od

do

TRVALÉ

Omezení

DOČASNÉ

od

do

TRVALÉ

Výměra dotčení v ha podle druhu a pozemků:

Odůvodnění žádosti:

Celkem připojeno příloh:

V 

dne

Podpis žadatele
1)

pouze je-li různá od adresy trvalého pobytu
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Přílohy k žádosti o odnětí, nebo omezení lesního pozemku plnění funkcí lesa (vyhl. Mze č. 77/1996 Sb.):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výpis z katastru nemovitostí k prokázání vlastnictví a dosavadní kultury pozemku,
podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném využití pozemků určených k plnění funkcí
lesa,
snímek katastrální mapy se zákresem dotčeného pozemku, nebo geometrický plán,
vyjádření vlastníka dotčeného lesního pozemku (v případě, že nežádá vlastník),
vyjádření odborného lesního hospodáře,
údaje lesního hospodářského plánu, nebo lesní hospodářské osnovy o porostech na dotčených pozemcích, včetně
jejich zařazení do kategorie lesa,
komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,
výpočet poplatku za odnětí plnění funkcí lesa,
územní rozhodnutí, nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy (např. orgánů ochrany přírody – rozhodnutí
ve věci zásahu do VKP les) v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a
stavební řízení,
u dočasného záboru případný plán rekultivace a zalesnění,
zmocnění k zastupování, je li žadatel zastoupen jinou osobou.

Upozornění:
1. Žádost o odnětí podává vlastník lesa z důvodu hodného zřetele nebo někdo „jiný“ ve veřejném zájmu, tzn.,
že žadatel uvedený v § 16 lesního zákona, je vlastník lesa, jeho zmocněnec nebo někdo, kdo doloží, že
požadované odnětí je ve veřejném zájmu (např. stavba vodovodu, plynu, elektřiny, silnic dle významu, ...).
2. V případě, že je důvodem výstavba nové stavby pro rekreaci musí být odnětí nebo omezení v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací (§ 15 odst. 2 zákona o lesích).

2/2

