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Městský úřad Strakonice 

Odbor životního prostředí  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  

 
Žádost o souhlas s návrhem umístění stavby na lesním pozemku 

nebo ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa 

 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů, v platném znění, žádám tímto o vydání souhlasu orgánu státní správy lesů - závazného 
stanoviska, k umístění níže uvedené stavby (záměru) na lesním pozemku nebo ve 

vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, jako podkladu pro stavební řízení: 

 
Údaje o stavbě /záměru (*týká se staveb, přístaveb, nástaveb, demolic a terénních úprav) 

Název záměru a jeho popis 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

umístěné na pozemku p. č. .............................................. v katastrálním území ............................... 

ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesního pozemku (ů) p. č. .............................................................. 

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

Vzdálenost nejbližšího místa stavby od lesního pozemku v metrech ................................................... 

Předpokládaný vliv stavby /záměru (a činností s tím spojených) na les................................................ 

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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Údaje o žadateli (žadatelích) 

 

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

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

 

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

 
 

 
Svým podpisem dále potvrzuji (potvrzujeme), 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 pro fyzické 
osoby). 
 

 

 
 

 
 

V……………………………dne………………...................                                   ……………………….…………………. 
  Podpis žadatele/ žadatelů 

 

 

Povinné přílohy:  

1. kopie katastrální mapy se zákresem záměru a jeho popisem (umístění, velikost a vztahy k okolním 

pozemkům) nebo projektová dokumentace, je-li již k dispozici (popř. zastavovací situace, předběžná 
studie, či nákres) 

2. vyjádření místně příslušného odboru rozvoje popř. stavebního úřadu, že je stavba /záměr v souladu 
s platným územním plánem obce (územně plánovací informace) 

3. vyjádření vlastníka lesního pozemku v jehož blízkosti se plánovaný záměr nachází 

4. vyjádření místně příslušného odborného lesního hospodáře (z hlediska vlivu záměru na les) 
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