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Městský úřad Železný Brod 
odbor životního prostředí 

nám. 3. května č. p. 1 

468 22 Železný Brod 

 

Žádost o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku 
(podle § 22 zákona č. 289/1995 Sb.) 

 
 
Žadatel (vlastník, investor stavby): 

jméno a příjmení (název): ………………………………………………..…………………………….. 

adresa trvalého pobytu (sídlo)……………………………….…………………………………………. 

datum narození (IČO): …………………………………..telefon ………….………………………….. 

 

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

Adresa pro doručování pošty (je-li odlišná od místa trvalého pobytu) 

 

Jako vlastník nemovitosti1):………………………na pozemku parc. č.: ……………………………, 

v k. ú.: ……………………………Vás tímto žádám o uložení následujícího opatření k zajištění 

bezpečnosti osob a majetku podle § 22 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) 

o2):………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Odůvodnění 

žádosti3):…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

……………… 
podpis žadatele 

 
Přílohy4): 
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Pozn. Poučení dle lesního zákona § 22 Bezpečnost osob a majetku odst. 1, 2  

 § 22 odst. 1 

 

(1) Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad 

nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení 

zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem 

stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených 

k plnění funkcí lesa; tato opatření jsou oprávněni provést i na pozemcích určených k plnění 

funkcí lesa. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů, 

pokud není podle zvláštních předpisů 18) příslušný jiný orgán státní správy. Vlastník pozemků 

určených k plnění funkcí lesa je povinen provedení opatření strpět. 

 
 § 22 odst. 2 

 

(2) Vyžaduje-li zajištění bezpečnosti osob a majetku kromě opatření uvedených 

v odstavci 1 i změnu ve způsobu hospodaření v lese nebo omezení ve využívání pozemků 

určených k plnění funkcí lesa, rozhodne orgán státní správy lesů o dalších opatřeních a určí, 

kdo ponese náklady s tím spojené a kdo nahradí vlastníku 

lesa případnou újmu. Ustanovení zvláštních předpisů zůstávají nedotčena. 19) 

 

------------------------------------------------------------------ 

18) Např. zákon č. 50/1976 Sb., zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů. 

19) Např. zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách. 

 

 

Vysvětlivky k vyplnění formuláře žádosti: 

1) uvést o jakou nemovitost se jedná (rekreační chata, rodinný dům, zahrada, apod.) 

2) popsat opatření, které chce žadatel uložit např. odkácení stromů (uvést jejich počet 

a případně druh dřeviny), prořezání koruny (uvést počet stromů, případně druh dřeviny), 

3) uvést důvod, proč má být předmětné opatření uloženo např.: hrozí nebezpečí pádu, protože 

je strom napaden dřevokaznou houbou, má poškozený kořenový systém, je nebezpečně 

nakloněn ve směru nemovitosti, suché větve nad nemovitostí, brání v rozhledu na křižovatce 

pozemních komunikací, atd. 
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