
 

Magistrát města Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov 430 28 
úsek životního prostředí 

Tel: 474 637 946, E-mail: m.sultys@chomutov.cz, Web:www.chomutov.cz 

Odbor životní prostředí 
Orgán státní správy lesů 

Zborovská 4602 
430 28 Chomutov  

 

Žádost o odnětí nebo omezení pozemku určeného k plnění funkcí lesa  

dle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Žadatel - Fyzická osoba / Právnická osoba 

Jméno a příjmení / Název nebo 

obchodní firma: 

 

  

Datum narození / IČO:  

  

Místo trvalého pobytu / 

Adresa sídla: 

 

 

Podrobné zdůvodnění žádosti: 

 

 

Rozsah záboru: 

 

 
 
Způsob záboru: 

☐  trvalý     

☐ dočasný – na dobu záboru: od  do  
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Cena vypočítaná za trvalé odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa v Kč:  

Cena vypočítaná za dočasné odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa v Kč:  

 

Údaje o pozemku dle výpisu z katastru nemovitostí: 

Katastrální území:  

  

Pozemková parcela číslo:  

(V případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede v příloze.) 

 
 

Vymezení účastníků řízení 

Jméno a příjmení / Název nebo 
obchodní firma 

Datum narození / IČO 
Místo trvalého bydliště / Adresa 

sídla 

   

   

   

   

   

   

 (V případě většího počtu účastníků se jejich seznam uvede v příloze.) 

 

 

 

 

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

 

 

 

Přílohy: 

1. Vyjádření vlastníka pozemku (není-li žadatelem vlastník pozemku) 
2. Vyjádření odborného lesního hospodáře 
3. Údaje LHP/LHO 
4. Výpočet poplatku za odnětí 
5. Komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech 
6. Pravomocné územní rozhodnutí nebo závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud se územní rozhodnutí 

nevydává nebo se slučuje územní a stavební řízení 
7. Katastrální mapa, případně geometrický plán - s grafickým znázorněním záměru 
8. U dočasného odnětí návrh plánu rekultivace, je-li nezbytný 

 
 

Bez přiložených příloh k žádosti nelze provést odnětí pozemku určeného k plnění funkcí 
lesa! 
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Vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 77/1996 Sb. 

 

§ 1 

 

Náležitosti žádosti o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa 

 

Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa obsahuje: 

 

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 čísla, druh pozemku, 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 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. 
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