
Vyplní zmocněnec1)

(jméno, příjmení, datum narození a  místo trvalého pobytu „popřípadě jinou adresu pro doručení“  -    
u fyzické osoby
název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a adresu sídla „popřípadě jinou adresu pro doručení“ - 
u právnické osoby)

Vyplní žadatel
(jméno, příjmení, datum narození a  místo trvalého pobytu „popřípadě jinou adresu pro doručení“  -    
u fyzické osoby
název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a adresu sídla „popřípadě jinou adresu pro doručení“ - 
u právnické osoby)

Fyzická osoba   Právnická osoba  Pro tisk

Fyzická osoba   Právnická osoba  Pro tisk

PSČ:

místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo)

IČO:

PSČ:

místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo)

IČO:

Jméno:     Příjmení:           IČO:

Místo trvalého nebo povoleného pobytu nebo sídlo 
Ulice:              ČP:

Město:              PSČ:
Datum narození:

Jméno:     Příjmení:           IČO:

Místo trvalého nebo povoleného pobytu nebo sídlo 
Ulice:              ČP:

Město:              PSČ:
Datum narození:

Název:              IČO:

Adresa sídla

Ulice:              ČP:

Město:              PSČ:

Název:              IČO:

Adresa sídla

Ulice:              ČP:

Město:              PSČ:

Žádost o vydání rozhodnutí  o odnětí pozemku plnění funkci lesa, nebo o omezení 
využívání pozemku pro plnění funkcí lesa1)  

(dle § 16  zákona č. 285/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
 (dále jen „lesní zákon“))  

Městský úřad Český Brod 
Odbor životního prostředí  
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 

Katastrální území Parcelní číslo Výměra 
pozemku (m2) 

Druh pozemku 

Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz 
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100 

Pozemek/y určené k odnětí/omezení1) 

Název akce a podrobné zdůvodnění žádosti požadavku 



V dne  Podpis žadatele  

Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz 
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100 

Celková  plocha požadovaná k odnětí (m2) 

v k.ú.   

dočasně/trvale1) od  do

Celková  plocha požadovaná k omezení (m2) 

v k.ú. 

dočasně/trvale1) od  do

Poznámky: 
1. Nehodící se škrtne
2. Pouze v případě zastupování jinou osobou, která doloží pověření formou plné moci v příloze.
3. Náležitosti podání žádosti uvádí podrobně vyhláška MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí 

nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
4. Příslušnost obce s rozšířenou působností je do výměry 1 ha, žádosti o odnětí vyšší výměry  postupuje se 

svým vyjádřením příslušnému krajskému úřadu.
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