
Městský úřad Telč, OŽP 
státní správa lesů 
nám. Zachariáše z Hradce 10 
588 56   Telč 

 
Žádost 
 

1) o trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa * 

2) o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa * 

3) o omezení využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa * 

* označte správný předmět žádosti 

 
Žadatel: 

 
a) Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu (včetně PSČ) v případě, že se 

jedná o fyzickou osobu 
b) Název, právní forma, IČO, přesná adresa sídla, jméno, příjmení a funkce zástupce 

v případě, že se jedná o právnickou osobu 
 
………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Bližší údaje o pozemcích, kterých se žádost týká: 

 Katastrální území: ……………………………………………………………………. 

 Parcelní číslo:  .………………………………………………………………………. 

 Výměra lesního pozemku celková: ………………………………………………… 

 Výměra části pozemku určená k odnětí či omezení:……………………………... 

 

Doba trvání odnětí či omezení:  …………………………………………………………. 

 

Podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném využití odňatých či 

omezených pozemků: 

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

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

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

 

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

 

 

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

                                                                                                            podpis žadatele (razítko) 



Náležitosti žádosti o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa, 
jejichž doložení předepisuje vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o 
odnětí nebo omezení a o podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění 
funkcí lesa: 

 

1) 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), 

2) snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě 
geometrický plán, 

3) údaje lesního hospodářského plánu nebo lesního 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 vypočtený podle vyhlášky č. 55/1999 
Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích a předpoklad zvýšených 
provozních nákladů, 

5) výpočet poplatku za odnětí,  

6) u dočasného záboru návrh plánu rekultivace,  

7) pravomocné územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů statní správy v případě, 
že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,  

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

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

10) projektová dokumentace pro akci, která je důvodem odnětí nebo omezení. 


