Městský úřad Vimperk

Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
Odbor životního prostředí, státní správa lesů a myslivosti
pracoviště: Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk

Vyrozumění o těžbě podle § 33 odst. 3 1) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
Identifikace oznamovatele:
Jméno, příjmení (název firmy):……..............……….…............datum nar. (IČ):.....................
Adresa bydliště (sídla):…………………………………………………………….……..…..........
Spojení (tel., e-mail):…………………………………………….................................................
Oznámení o těžbě nad rámec limitu - 3m3/ na 1 ha lesa a kalendářní rok - daného ustanovením
§ 33 odst. 3 lesního zákona - hospodaření bez protokolárně převzaté lesní hospodářské osnovy.

1)

Popis dotčených porostů :
(v případě potřeby uveďte další porosty do přílohy žádosti)
p.č. ................ k.ú........................................................ plocha těžby ...........ha výše těžby
............m3 v porostu ............................................. druh těžby .................... .......................
přibližná doba provedení ............................... .
Subjekt, který těžbu provede:
Jméno a příjmení, název firmy, kont. telefon, IČO ...............................................................
Podpis (příp. razítko): .................................................

Oznámení podává (zaškrtněte odpovídající možnost):
vlastník lesa a prohlašuje, že je vlastníkem / spoluvlastníkem2)3) všech výše uvedených
lesních pozemků (pokud není pozemek zapsán na LV, je třeba doložit kopii dokladů o
vlastnictví)
osoba, která koupila stojící lesní porost na výše uvedených lesních
pozemcích 4)
osoba /firma2), která bude provádět těžbu na výše uvedených lesních pozemcích 4)
2)

nehodící se škrtněte
souhlas všech spoluvlastníků je třeba doložit v příloze
4)
doloží dokladem opravňujícím k takovému jednání
3)

Oznamovatel bere na vědomí následující:
•
•

•

Těžbu dřeva bude zahájena až po obdržení písemného povolení těžby od státní správy
lesů, která se bude snažit v opodstatněných případech vydat souhlas co nejdříve
Výše těžby povolená orgánem státní správy lesů je závazným ustanovením ve smyslu § 25
odst. 3 lesního zákona a jeho překročení bude posuzováno jako porušení lesního zákona
podle § 55 odst. 2 písm. c).
Těžební zásah před jeho započetím vyznačí odborný lesní hospodář.

V .................................
Dne ...........................

......................................................
Podpis vlastníka

Vyjádření odborného lesního hospodáře:
Stanovisko OLH k požadované těžbě (nehodící se škrtněte):
SOUHLASNÉ

NESOUHLASNÉ

Komentář OLH (v případě potřeby včetně zákresu situace):

V ...............................
Dne ...........................

Podpis a razítko OLH

