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Městský úřad Frýdlant 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant tel. 482 464 026, fax. 482 464 020 
 

 

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

  

Ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů ( lesní zákon) žádám(e)  o povolení  trvalého - dočasného odnětí - omezení 
pozemků určených k plnění funkcí lesa na p.p.č. ……………………………………..…. o 

výměře  …………..…. ha, v k.ú. ………………………...  na dobu ………………… od 

……. do ……. 

 

 

Důvodem žádosti o povolení dočasného odnětí pozemků určených pro plnění funkcí 

lesa 

je………………………………………………………………………….….…………………

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

 

 

Datum: ………………… 

 

Jméno a příjmení žadatele: …………………………………………………………………… 

 

Adresa: ……………………………………………………………………………………….. 

 

( u organizací razítko a IČ): 

 

 

Podpis: ……………………….. 

 

K žádosti budou doloženy tyto doklady: 

 
1. Výpis z evidence nemovitostí s vyznačením vlastnických popř.uživatelských vztahů  

    (nesmí být starší 6 měsíců )  

2. Snímek katastrální  mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě 

geometrický plán. 

3. Údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na 

dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa 

 

4. Komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních 

nákladů (vyhláška MZe č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na 

produkčních funkcí lesa, Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/1995 Sb., kterou se stanoví 

způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u 

venkovních vedení elektřiny a u plynovodů) 

 

5. Výše poplatku za odnětí (§ 17 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon). 

 

6. U dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný 

 



 2 

7. Územní rozhodnutí nebo stanovisko stavebního úřadu v případě, že se územní rozhodnutí 

nevydává 

 

8. Vyjádření vlastníka a nájemce dotčených PUPFL. 

 

9. Vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí  

 


