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Městský úřad Železný Brod 
odbor životního prostředí 

nám. 3. května č. p. 1 

468 22 Železný Brod 

 

Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnosti o tom, zda je pozemek 

pozemkem určeným k plnění funkcí lesa 

dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) 

I) Údaje o pozemku/pozemcích 

Pozemky p. č.:………………………………………………………………………………………….. 

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

V současné době je pozemek veden v evidenci katastru nemovitostí jako: 

Druh pozemku evidovaný katastru 

nemovitostí 

Parcelní číslo 

  

  

  

  

  

  

Ke každému zastoupenému druhu pozemku připsat příslušná parcelní čísla 

 

Pozemek: je/není v současné době zemědělsky obhospodařován:…………………………………… 

Vlastník pozemku:……………………………………………………………………………………… 

Uživatel (nájemce) pozemku:………………………………………………………………………… 

 

 

II) Identifikace žadatele 

(žadatel musí být vlastníkem pozemku) 

Jméno, příjmení, titul / název společnosti:……………………………………………………………. 

Adresa trvalého pobytu / sídla společnosti:…………………………………………………………. 

Datum narození / IČO:………………………………………………………………………………… 
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III) Odůvodnění žádosti 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

V:………………………Dne:……………….   ……………………………… 

         Podpis žadatele 

 

Pozn. Poučení dle lesního zákona § 3 odst. 1 a odst. 4 zákona 

 § 3 odst. 1 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou 

 

a) pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky 

a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny 

na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů podle § 13 odst. 1 tohoto zákona (dále jen "lesní pozemky"), 

 

b) zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace 

(hole), s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací, a lesní pastviny a políčka pro zvěř, 

pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu 1) a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu 

hospodářství (dále jen "jiné pozemky"). U těchto pozemků může orgán státní správy lesů nařídit označení jejich 

příslušnosti k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa. 

 § 3 odst. 3 zákona 

V pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa, rozhoduje orgán státní správy lesů. 

https://app.codexis.cz/doc/CR/1725#L79
https://app.codexis.cz/doc/CR/1725#L23

