
Městský úřad
Rožnov pod Radhoštěm

ROZHODNUTÍ O ODNĚTÍ 
POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA NEBO OMEZENÍ 
JEJICH VYUŽÍVÁNÍ

Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být 
účelně obhospodařovány podle zákona o lesích*. Jejich 
využití k jiným účelům je zakázáno.

Odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa je uvolnění těchto pozemků pro 
jiné využití (např. skutečné zaměření stavby, při čemž se zjistí, že se stavba na-
chází na pozemku určeném k plnění funkcí lesa). 

Omezení využívání pozemků určených pro plnění funkcí lesa je stav, kdy na do-
tčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém roz-
sahu (např. ochranné pásmo vodovodu, kanalizace, elektrického vedení). Odnětí 
nebo omezení může být trvalé nebo dočasné. Trvalým se rozumí trvalá změna 
využití pozemků (např. skutečné zaměření stavby), dočasným se pozemek uvol-
ňuje pro jiné účely na dobu uvedenou v rozhodnutí (např. lyžařské areály na les-
ních pozemcích).
Odnětí pozemků a omezení jejich využívání, řízení o odnětí nebo o omezení, po-
platek za odnětí a splatnost poplatku upravuje lesní zákon.

Žádost o odnětí či omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa naleznete na 
webu města v sekci „Formuláře ke stažení“.

Přílohy k žádosti:
 údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru 

nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, 
údaje o vlastníku pozemku)

 údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zá-
bor se předpokládá, podle způsobu záboru – trvalé nebo dočasné odnětí, tr-
valé nebo dočasné omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec

 snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, po-
případě geometrický plán (v případě že se odnímá pouze část pozemku)

http://www.roznov.cz/zadost-o-trvale-docasne-odneti-omezeni-pozemku-urceneho-k-plneni-funkce-lesa/d-4602/p1=5494


 výpočet poplatků za odnětí a komplexní výpočet náhrady škod na lesních po-
rostech

 vyjádření odborného lesního hospodáře a údajů LHP/LHO
 vyjádření vlastníka dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa (v pří-

padě, že není žadatel)
 u dočasného odnětí doložit plán rekultivace a způsob a termín opětovného 

zalesnění pozemku - územní rozhodnutí, bylo-li vydáno
 vyjádření správy CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm k odnětí

Kontaktní osoba:
 Ing. Martin Kliment 

lesní hospodářství 
(ul. Letenská, kancelář 221), tel.: 571 661 273, 733 142 163 
e-mail: martin.kliment@roznov.cz

* zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.

Zpracováno dne: 27. 4. 2020
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