
Magistrát města Přerova 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Oddělení vodního hospodářství a zemědělství 

Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 

telefon: +420 581 268 111 (ústředna), fax: +420 581 268 517 

 

 

 

Žádost o odnětí či omezení lesních pozemků do 1 ha 
 
 

 

Žadatel (vlastník lesa):..............................................................……………………................ 

 

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

 

Trvale bytem (sídlo): ...........................................................................………………………. 

 

Dat. narození (u právnické osoby IČ): ………………………………………………………. 

 

 

Věc: Podávám tímto žádost o vydání rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona 289/1995 Sb.,  

o lesích, ve znění pozd. předpisů: 

 

• trvalé/dočasné* odnětí  (u dočasného odnětí na dobu od… ….… do …………..) 

• trvalé/dočasné* omezení  (u dočasného omezení na dobu od………do ……..……) 

 

 

ve vlastnictví:.............................................................................................................................. 

 

na p.č.:................................................v katastrálním území ..................................................... 

 

porost:........................................................................................................................................... 

 

Výměra určená k odnětí / omezení v …………………………ha. 

 

 

 

Žádost je podávána z podnětu: 

 

jméno a příjmení:……………………………………………………………………………... 

 

adresa:........................................................................................................................................ 

 

 

 

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

         podpis žadatele 

 

* nehodící se škrtněte 



Přílohy k žádosti je nutno především doložit náležitosti dle §1 písm. a) až k) vyhlášky  

č. 77/1996 Sb.: 

 

a) podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků 

určených k plnění funkcí lesa 

 

b) údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se 

předpokládá, podle způsobu záboru - trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné 

omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec 

 

c) údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru 

nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o 

vlastníku a nájemci pozemku) 

 

d) snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě 

geometrický plán 

 

e) údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních 

porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a 

kategorií lesa 

 

f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených 

provozních nákladů 

 

g) výpočet poplatku za odnětí 

 

h) u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný 

 

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

územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení, 

 

j) vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa 

 

k) vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené 

touto funkcí. 

 

 

Údaje e) až h) provede soudní znalec v oblasti oceňování lesa, příp. žadatel, pokud je k tomu 

způsobilý 


