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MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA 

Odbor životního prostředí 
Svornosti 86/2 
736 01 Havířov – Město  

 
       V…………………….dne……………….. 
 

 
 

ŽÁDOST O      - ODNĚTÍ            - OMEZENÍ  
 

  -  DOČASNÉ    
  

  -  TRVALÉ    
 
POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
 
podle ustanovení § 13 a § 16 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších 
předpisů  a vyhl.č. 77/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů   

 

I. ŽADATEL 

 fyzická osoba 

jméno, příjmení, adresa pro doručování,datum narození  

 fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností 

jméno, příjmení, adresa pro doručování, datum narození, identifikační číslo bylo-li přiděleno, 
adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci  

 právnická osoba 

název nebo obchodní firma, adresa pro doručování, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla, osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

....................................................................... 

Kontaktní telefon ……………………………………        e-mail        ………………………………………… 

Žadatel jedná 

 samostatně         

 je zastoupen: jméno příjmení, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování; název nebo obchodní 
firma, adresa jejího sídla, osoba oprávněná jednat 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 
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II. ÚDAJE O DOTČENÝCH POZEMCÍCH  

Odnětí/ omezení je požadováno pro stavbu (záměr)  

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

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

V  případě dočasného odnětí/omezení : od  ……………………………do ……………………………… 

Pozemek (y) určený k plnění funkcí lesa  

 

obec  katastrální území 
parcelní 

číslo 

druh 
pozemku 

celková 
výměra dle 

LV 

požadovaná 
výměra 

k odnětí/omezení 

      

      

      

      

 
 
III. ÚDAJE O VLASTNÍKU NEBO NÁJEMCI  
 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 
IV. PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  

 
 
 
Podpis: 
 
 
……………………………………………………………………. 
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Přílohy: 
 kopie katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě 

geometrický plán 
 údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na 

dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa 
 komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních 

nákladů 
 výpočet poplatku za odnětí 
 u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný 
 územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní 

rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení 
 vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa 
 vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto 

funkcí 
 


