Žádost o vydání souhlasu k vydání rozhodnutí o zm n a využití území do
50 m od okraje lesa
Žadatel (vlastník): ........................................................................……………………..............
P esná adresa: ........................................................................….

PS : ................................

Telefon: ................................
Žádám o vydání souhlasu k rozhodnutí o zm n a využití území do 50 m od okraje lesa podle
§ 14 odst. 2 zákona . 289/1995 Sb., o lesích
Jedná se o dot ení pozemku( ):
parc. .: ............................................ v katastrálním území: ....................................................
ve vlastnictví: .............................................................................................................................,
pozemek(y) budou dot eny – charakter zám ru:
..............................................................................................................................
který (které) se nachází ve vzdáleností do 50 m od okraje lesa, lesní pozemek(y):
parc. .: ............................................ v katastrálním území: ....................................................
ve vlastnictví: ..............................................................................................................................
Žádost je podávána z podn tu:
jméno a p íjmení: ……………………………………………………………………………...
adresa: .........................................................................................................................................

V ……………….. dne…………………

.....................................................................
Podpis(y) žadatele( )

P ílohy:
1. Doklad o vlastnictví k pozemku (výpis z Katastrálního ú adu, kopie kupní nebo nájemní
smlouvy)
2. Situa ní ná rt
3. Technickou zprávu
4. Katastrální mapu (ze které budou patrná parcelní ísla) se zákresem stavby a vyzna ením
lesních pozemk ve vzdálenosti do 50 m od uvedené stavby.
5. Další doklady dle konkrétního p ípadu (nap . vyjád ení vlastníka dot ených lesních
pozemk , vyjád ení odborného lesního hospodá e).

Informace o obsahu žádosti o vydání souhlasu s návrhem územního rozhodnutí ve zn ní §
14 odst. 2, zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n a dopln ní n kterých zákon (lesní
zákon), p edkládaných odboru ŽP M Ú Sob slav

Žádost p edkládá ten, kdo má na vydání souhlasu právní zájem
Vzor podání
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Ozna ení p íjemce žádosti – M Ú Sob slav, Odbor ŽP, státní správa les , 392 01
Sob slav
Žádost o …………….
U fyzické osoby: jméno, p íjmení žadatele, trvalý pobyt
U právnické osoby: název, právní forma, I O, sídlo, jméno, p íjmení a funkce
zástupce
Druhy, parcelní ísla a vým ry pozemk podle KN i PK, jichž se má rozhodnutí
dotknout, zp sob jejich dosavadního využití (obec, katastrální území, parcelní
íslo, druh, vým ra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku, vlastnický
vztah doložit výpisem z evidence nemovitostí)
Snímek katastrální mapy se zákresem pozemkové mapy s grafickým znázorn ním
požadovaného záboru, pop ípad geometrický plán.
Jména, adresy a dosavadní stanoviska fyzických nebo právnických osob, které
p icházejí v úvahu jako ú astníci ízení, p ípadn uvedení dot ených orgán státní
správy a jejich stanovisek i rozhodnutí (p iložit v kopii)
Bližší od vodn ní žádosti, údaje o zamýšlené výstavb , za ízení i innosti,
p edpokládané asové údaje o jejím pr b hu, o zm nách ve využití pozemku,
p edpokládaných ú incích na lesní pozemky a lesní porosty, odkaz na ešení
uvažované ve schváleném územním plánu (p iložit doklady – dokumentaci, o níž
se zám r opírá.
P ílohy:
a) Vyjád ení vlastníka, spoluvlastník a p ípadného nájemce dot ených pozemk
ur ených k pln ní funkcí lesa
b) Vyjád ení odborného lesního hospodá e
c) Stanovisko dot eného orgánu státní správy – závazné vyjád ení orgánu
ochrany p írody

