Meno a priezvisko FO, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, tel. kontakt
(názov PO, IČO, sídlo PO, tel. kontakt)

┌

┐
Okresný úrad
pozemkový a lesný odbor
Nám. A. Bernoláka 381/4
029 01 Námestovo

└

┘

Vec
Žiadosť o trvalé*, dočasné* vyňatie zmenou využitia lesného pozemku*, zmenou druhu
lesného pozemku* a obmedzenie* využívania funkcií lesných pozemkov podľa § 7
v náväznosti na § 5 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
I.

Zámer (návrh využitia lesného pozemku a opatrenia zabezpečujúcich ochranu lesa pred
ohrozením a poškodením) § 7 ods. 2 z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
na dobu (časové obdobie realizácie zámeru)1):
_______________________________________________________________________

II.

Zdôvodnenie nevyhnutnosti vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných
pozemkov
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

III. Údaje o lesných pozemkoch z KN a LHP
Údaje z KN
Označenie
vlastníka alebo
správcu lesa

Číslo listu
vlastníctva
podľa registra
C/E podľa KN

Názov obce

Názov
katastrálneho
územia

Parcela číslo

Rozsah
vyňatia alebo
obmedzenia
lesných
pozemkov
v m2

Názov
lesného celku
(LC) alebo
vlastníckeho
celku (VC)
resp. (LHC)

Rozsah
vyňatia alebo
obmedzenia
lesných
pozemkov
v m2

Údaje z LHP
Označenie
obhospodarovateľa
lesa

Parcela číslo

Označenie
dielca

Označenie
kategórie
lesov

Druhá strana žiadosti zo dňa _______________________

IV. Spôsob stabilizácie hraníc vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov
v teréne
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

V.

Prílohy
1. kolok 30,- €, resp. doklad o zaplatení správneho poplatku
2. súhlas MP SR2)
3. doklady o vlastníctve dotknutých lesných pozemkov so záväzným druhom
pozemku (LV)
4. súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého lesného pozemku
5. dohodu za obmedzenie vlastníckych práv podľa § 35 zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch
6. grafické znázornenie navrhovaného rozsahu vyňatia alebo obmedzenia
využívania lesných pozemkov na kópii katastrálnej mapy a porastovej mapy; ak
ide o trvalé vyňatie trvalou zmenou druhu pozemku a nejde o výmeru celej
parcely, geometrický plán; ak ide o trvalé vyňatie formou trvalej zmeny využitia
lesného pozemku, o dočasné vyňatie alebo obmedzenie využívania lesných
pozemkov, záznam z podrobného merania zmien
7. stanovisko dotknutého orgánu štátnej správy, vyjadrenie dotknutého orgánu
verejnej správy a obhospodarovateľa lesa
8. znalecký posudok na výpočet náhrady straty mimo produkčných funkcií lesa
9. plán technickej a biologickej rekultivácie3)

V __________________ dňa _________________

__________________________________
podpis a pečiatka žiadateľa

* – nehodiace sa prečiarknite
1)
– uviesť v prípade dočasného vyňatia lesných pozemkov
2)
– ak ide o vyňatie lesných pozemkov vo vlastníctve štátu okrem vojenských lesov
3)
– v prípade dočasného vyňatia lesných pozemkov

