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ŽÁDOST PŘI Z. Č. 289/1995 SB. O LESÍCH
1. Základní informace:
Vzniká při jakékoliv činnosti, týkající se uvedené problematiky:
− rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o lesní pozemek,
− prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa,
− souhlas s dělením lesního pozemku,
− vydání souhlasu s umístěním stavby v pásmu 50 m od okraje lesního pozemku,
− trvalé (dočasné) odnětí (omezení) pozemků určených k plnění funkcí lesa,
− prodloužení doby platnosti rozhodnutí,
− uložení opatření k zabezpečení osob a majetku,
− dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa,
− povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese,
− výjimky ze zákazu mýtní těžby v porostech mladších 80 let,
− stanovení podmínek lesní dopravy po cizích pozemcích,
− udělení licence pro výkon funkce OLH.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem lesa, dále osoby, které ji zastupují na
základě ověřené plné moci. Fyzická či právnická osoba, která záměr zamýšlí.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Získání písemného souhlasu orgánu.
4. Způsob podání žádosti:
Podáním písemné žádosti s formulováním problematiky pro konkrétní žádost.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
PO, ST 8,00 - 16,00 hod, ÚT, ČT, PÁ 8,00 - 14,00 hod.
Tel.: 378 033 226, Fax: 378 033 202
E-mail: kus@plzen.eu
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
Datová schránka (ID): 6iybfxn (statutární město Plzeň)
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Písemnou žádost, výpis z Katastru nemovitostí, souhlas vlastníka lesa, výpis z obchodního
rejstříku, popř. plná moc, atd. dle konkrétní žádosti. Náležitosti žádosti na trvalé (dočasné)
odnětí (omezení) jsou uvedeny v § 1 vyhl. MZe č. 77/1996 Sb.
Formuláře je možné stáhnout na portálu: Elektronické podání občana
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Bez správních poplatků. Za vydání licence OLH je správní poplatek ve výši 1000,- Kč.
8. Lhůty pro vyřízení:
Běžně ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti.
9. Účastníci řízení:
Dle konkrétní žádosti.
10. Další požadované činnosti:
Místní šetření, ústní jednání.
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11. Právní úprava:
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 238/1999 Sb., zákon č. 67/2000 Sb., vyhláška Mze č. 77/1996 Sb., vyhláška č.
100/1996 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
Vyhláška Mze č. 29/2004 Sb.
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Samostatné rozhodnutí ve věci:
Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí u orgánu, který napadené
rozhodnutí vydal (odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně). Ten je postupuje
Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Odvolání je třeba podat v souladu s § 82 odst. 2
správního řádu v potřebném počtu vyhotovení tak, aby jedno vyhotovení zůstalo správnímu
orgánu a aby každý účastník řízení dostal jedno vyhotovení odvolání, jinak je správní orgán
vyhotoví na náklady odvolatele.
Závazné stanovisko, které není samostatným rozhodnutím a jehož obsah je závazný pro
výrokovou část rozhodnutí jiného správního orgánu:
Odvolání proti obsahu závazného stanoviska se podává do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí u orgánu, který vydal rozhodnutí, pro nějž bylo závazné stanovisko podkladem
(nejčastěji příslušný stavební úřad).
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Dle ustanovení § 53 - § 55 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, sankce v případě přestupku až
15 000 Kč, v případě správního deliktu až 1 000 000 Kč.
14. Správce postupu:
Odbor životního prostředí
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 12. 2002
16. Datum provedení poslední aktualizace:
15. 6. 2015
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
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