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Městský úřad Jindřichův Hradec 

 odbor životního prostředí  

Klášterská 135/II 

377 01 Jindřichův Hradec 

 

Žádost o prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkce lesa 
(§3 odst. 4 zák. č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1)Vlastník pozemku : 

a) jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu v případě, že jde o fyzickou osobu 

b) název, právní forma, IČ, adresa sídla, jméno a příjmení oprávněné osoby v případě, že jde o právnickou 

osobu………………………………………………………………………..………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………..………………………………..... 

telefon, e-mail……………………………………………..………………………………………………………… 

 

- v zastoupení:………………..………………………………..……………………………………………………  

…………………………………………………………………………………….………………………………… 

telefon, e-mail……………………………………………………………………………………………………..… 

 
tímto žádá o prohlášení pozemků 

 
1. parc. KN č. _________ v obci ___________________ v k.ú. ___________________ výměra __________ m2 

2. parc. KN č. _________ v obci ___________________ v k.ú. ___________________ výměra __________ m2 

3. parc. KN č. _________ v obci ___________________ v k.ú. ___________________ výměra __________ m2 

4. parc. KN č. _________ v obci ___________________ v k.ú. ___________________ výměra __________ m2 

5. parc. KN č. _________ v obci ___________________ v k.ú. ___________________ výměra __________ m2 

6. parc. KN č. _________ v obci ___________________ v k.ú. ___________________ výměra __________ m2 

 
za pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 
*A) Pozemky budou zalesněny dle předloženého projektu zalesnění do dvou let od jejich prohlášení za les. 
 
*B) Pozemky jsou v současné době porostlé lesními dřevinami.  
 
 

(*nehodící se škrtněte) 

 
 
 
 
V …………………………... dne …………………                             ……. ……………………… 

                                                                                             podpis/razítko 
 
 
 
Přílohy viz str.č.2 
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Přílohy: 

- písemnou plnou moc v případě, že žádost bude vyřizovat pověřená osoba 

- snímek katastrální mapy zájmového území,  pokud  nejsou  pozemky zapsané v katastru nemovitostí -  vedené 

ve  zjednodušené evidenci, je nutno doložit  kopii katastrální mapy se zákresem parcel ve zjednodušené evidenci 

- jedná-li se o pozemek zemědělského půdního fondu (dále ZPF), rozhodnutí  orgánu ochrany ZPF 

v pochybnostech, že pozemek není součástí ZPF 

- rozhodnutí  o změně využití území vydané příslušným stavebním úřadem 

- závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, pokud je předmětem zalesnění pozemek o 

výměře větší než 0,5 ha nebo pokud se pozemek nachází na území přírodního parku 

- pokud se jedná o zalesnění části pozemku, je nutno doložit geometrický plán, který předmětnou část pozemku 

k zalesnění oddělí 

 

 
 


