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Městský úřad Strakonice 

Odbor životního prostředí  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  

 
Vyrozumění orgánu státní správy lesů o záměru provést 

úmyslnou těžbu 

 
Žadatel: 
 

Jméno a příjmení (příp. název) vlastníka lesa ……………………………………………………………….................. 

 
Adresa trvalého bydliště (popř. sídla) …………………………………………………………………………………………… 

 
Kontaktní údaje (tel., e-mail) ………………………………………………………………………………………………………. 

 
V souladu s ustanovením § 33 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění, jako vlastník lesa (popř. ten, kdo koupil stojící lesní porost nebo 

ten, kdo provádí těžbu)  o z n a m u j i  tímto orgánu státní správy lesů záměr provést těžbu, jejíž 
výše překračuje 3 m3 na 1 ha lesa za rok takto. Jedná se o: 

 
Lesní pozemky:  

      

parcelní číslo ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

v katastrálním území ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Lesní porosty (označení podle platné lesní hospodářské osnovy): 

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

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

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

 

      
Druh úmyslné těžby (např. těžba mýtní) a její zdůvodnění: 

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

 

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

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

Výše těžby (v m3), na ploše (v ha): 
 

(vypsat podle lesních porostů)………………………………………………………….............................................. 

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

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

.……………………………………………………………………………...................................................................... 
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Těžbu fyzicky provede: 

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

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

 

Svým podpisem dále potvrzuji, že mi 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 osobních údajů zveřejněním způsobem umožňujícím 

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

 
 

 
 

 

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

 
 

 

 
 

Podpis(y) vlastníka(ů) lesních pozemků („oznamovatele“): ....................................................... 
(v případě spoluvlastnictví lesa - podpisy většinových spoluvlastníků, není-li zmocnění k zastupování 

pro některého z nich – viz příloha 3.) 
 

   

 
        

Povinné přílohy:  

1. vyjádření místně příslušného odborného lesního hospodáře s odůvodněním 

2. zákres umístění těžby do lesnické nebo katastrální mapy 

3. plná moc pro zastupování (jedná-li jeden ze spoluvlastníků pozemku za ostatní, atd.) 

 

www.strakonice.eu/gdpr

