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Městský úřad Strakonice 

Odbor životního prostředí  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  

 
Žádost o prohlášení pozemků za pozemky určené  

k plnění funkcí lesa 

 
V souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů, v platném znění, jako vlastník pozemků (popř.: osoba zplnomocněná k zastupování vlastníka 
pozemků), žádám tímto o prohlášení níže uvedených pozemků za pozemky určené k plnění 

funkcí lesa: 

 

Údaje o pozemcích 
 

pozemek p. č. ................................................................ o výměře ........................................... ha 

pozemek p. č. ................................................................. o výměře .......................................... ha 

pozemek p. č. ................................................................. o výměře ........................................... ha 

v katastrálním území ........................................................obec ………………………......okres Strakonice 

Údaje o žadateli (žadatelích) 

………………………………………………………………….                               …………………………………………………… 
Jméno, příjmení, titul /Název právnické osoby                             Datum narození /IČ 

 

 
…………………………………………….......................                                   ……………………….…………………………. 

Adresa trvalého bydliště /Sídla právnické osoby                           Kontaktní údaje (tel., popř. e-mail) 
 

 

 
Svým podpisem dále potvrzuji (stvrzujeme), že mi (nám) byla v souladu s čl. 13 obecného nařízení 

č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů poskytnuta informace o zpracování mých (našich) osobních údajů zveřejněním způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.strakonice.eu/gdpr (platí pouze u 
fyzické osoby). 
 

 
 

 
 

 

V……………………………….dne……………………….                                  ……………………….………………………… 
                      Podpis žadatele/ žadatelů 
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Povinné přílohy: 

 

1. Územní rozhodnutí o využití území zalesněním vydané příslušným stavebním úřadem. 

2. Snímek katastrální mapy, popř. geometrický plán, pokud je k zalesnění navržena pouze část pozemku. 

3. Zalesňovací projekt vypracovaný držitelem licence odborného lesního hospodáře. 

4. Souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu, jedná-li se o prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa, které jsou součástí 

zemědělského půdního fondu (MěÚ Strakonice, OŽP, Ing. Radim Paulič). 

5. Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud se jedná o zalesnění pozemků o výměře              

nad 0,5 ha (MěÚ Strakonice, OŽP, Ing. Miroslav Šobr). 

 


