Městský úřad Dačice
odbor životního prostředí
Krajířova 27/I
380 01 Dačice

ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO
- * k přímému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa *
- * k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa*

(*nehodící se škrtněte)

Název stavby: ……………………………………………………………………………………………………
1. Žadatel:
a) Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště v případě že se jedná o fyzickou osobu
b) Název firmy, právní forma, IČO, adresa sídla, jméno, příjmení zástupce (oprávněné osoby)
…………………………………………………………………………………………………………………….
v zastoupení: …………………………………………………………………………………………………….
2. Název obce: …………………………………………………………………………………………………...
3. Název katastrálního území: ………………………………………………………………………………….
————————————————————————————————————————————
4. U dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa:
A/ Stavba bude umístěna ve vzdálenosti …………………metrů od okraje lesa.
B/ Parcelní čísla lesních pozemků, v jejichž ochranném pásmu se stavba nachází:
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
5. U přímého dotčení lesních pozemků:
*A/ Stavbou dojde k plošnému záboru lesních pozemků parc. KN č. ………………………………………………….
……………………….. o přibližné výměře cca ……………………………m2.
*B/ Liniová stavba bude probíhat přes lesní pozemky parc. KN č. ………….…………. …………………………….
v délce cca……………… …… m a šíři……………………………. m.

Realizací stavby dojde/nedojde* ke kácení stromů. Předpokládaná výše těžby činí………stromů/m3.*
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––——
6. Zdůvodnění navrženého řešení, u přímého dotčení návrh alternativního řešení (možno použít i druhou
stranu žádosti):
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
(investor je povinen navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního
prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější, přitom je povinen provést vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení – možno použít i druhou stranu žádosti)

7. Závazné stanovisko bude sloužit jako podklad pro vydání - územního souhlasu*
- územního rozhodnutí*
- stavebního povolení*

V ………………………….., dne…………………….

_________________
uveďte jméno, příjmení, popř. funkci
podpis(y) žadatele(ů)

Přílohy žádosti:




kopie mapy katastru nemovitostí (současný stav) s orientačním zákresem stavby, příp. projektová
dokumentace (pokud je nutná)
v případě přímého dotčení lesního pozemku vyjádření jeho vlastníka, pokud není sám žadatelem
písemnou plnou moc v případě, že žádost bude vyřizovat pověřená osoba (pokud nemá pověřená
osoba zmocnění pouze ke konkrétnímu úkonu, dle správního řádu musí být na univerzální plné moci
ověřeny podpisy)

