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Městský úřad Jindřichův Hradec 

odbor životního prostředí  

Klášterská 135/II 

377 01 Jindřichův Hradec 

 

 

ŽÁDOST O ODNĚTÍ POZEMKŮ PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

 
(dle ust. § 13 odst. 1 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 

 

- o trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa* / o trvalé omezení pozemků plnění funkcí lesa* 

- o dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa* / o dočasné omezení pozemků plnění funkcí lesa* 

                                                                                                                                                 (*nehodící se škrtněte) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1) Název záměru: ………………………………………………………………………………………………….. 

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

2) Žadatel: 

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

 

3) Katastrální území ………………………………………………………………………………………………. 

 

4) Bližší údaje o pozemcích, jichž se žádost týká (rozsah záboru dle jednotlivých parcel, v případě lin. staveb 

uvést všechny dotčené pozemky v příloze): 

*a) záměrem dojde k plošnému záboru lesních pozemků PKN č. ………………….. o výměře ……….. m2 

                                                                                           PKN č. ……….…………..o výměře ……….. m2 

                                                                                           PKN č. …………...............o výměře………....m²                          

 

*b) liniová stavba bude probíhat přes lesní pozemky PKN č. ………….. v délce a šíři …….…x…..….. m 

                                                                                     PKN č. ………….. v délce a šíři ……..…x….….. m 

                                                                                     PKN č. ………….. v délce a šíři ……..…x….….. m                    

                                                                                     PKN č. ………….. v délce a šíři …….…x…..….. m. 
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*Dočasné odnětí plnění funkcí lesa je požadováno od …………. / ……… do …………. / ………. (měsíc, rok) 

 

*Dočasné omezení plnění funkcí lesa je požadováno od ………. / ………..do ………… /………. ..(měsíc, rok) 

 

 

5) Podrobné zdůvodněné žádosti s uvedením údajů o uvažovaném využití odňatých či omezených 

pozemků (možno uvést v příloze) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

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

                                                                                             podpis/razítko 

 

 

 

Přílohy k žádosti (dle vyhl. č. 77/1996 Sb., v platném znění, o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a 

podrobnostech o ochraně pozemků určených plnění funkcí lesa): 

 

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

-  snímek katastrální mapy zájmového území s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě 

geometrický plán 

-  u trvalého odnětí geometrický plán, pouze pokud se jedná o odnětí části pozemku katastru nemovitostí  

-  údaje lesního hospodářského plánu (LHP) nebo osnovy (LHO) o lesních porostech na dotčených 

pozemcích  

-  vyjádření odborného lesního hospodáře 

-  vyjádření vlastníka a nájemce zabíraných lesních pozemků (pokud sám není žadatelem) 

-  komplexní výpočet náhrady škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených nákladů (vyhl. č. 

55/1999 Sb. v platném znění, o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních 

funkcích lesa). 

- územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí 

nevydává, popř. se slučuje územní a stavební řízení 

-  u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný (po dohodě se správním orgánem) 

 


