Stavba do 50 m od lesa
1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování (název) životní situace
Závazné stanovisko pro územní řízení, resp. stavební řízení, při dotčení zájmů chráněných
zákonem o lesích - stavba (využití území) na lesním pozemku nebo na pozemku ve
vzdálenosti do 50 m od kraje lesa.

4. Základní informace k životní situaci
Dotýká-li se řízení podle stavebního zákona zájmů chráněných zákonem o lesích rozhoduje
příslušný stavební úřad jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může
svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i při dotčení pozemků do
vzdálenosti 50 m od kraje lesa.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost podává ten, kdo zamýšlí umístění stavby nebo změnu využití území do 50 m od okraje
lesa.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou je podání žádosti včetně příloh, kterými jsou situační zákres současného stavu na
kopii katastrální mapy s vyznačením navrhované stavby a její vzdálenosti od nejbližšího
okraje lesa, výpis z katastru nemovitostí na uvedené pozemky s vyznačením vlastnických
vztahů a část projektové dokumentace s přesným názvem stavby a její charakteristikou
(v případě dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa včetně popisu způsobu provádění
prací v lese, specifikace požadavků na manipulační pruh a případné ochranné pásmo stavby),
v případě dotčení lesních pozemků stavbou i vyjádření vlastníků lesních pozemků.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Věcně a místně příslušným úřadem je Městský úřad Tišnov.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde: Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov.

S kým: Referent státní správy lesů.
Kdy: V úřední dny - pondělí a středa 8:00 - 17:00, pátek 8:00 – 12:00, jinak po telefonické
domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Přílohy k písemné žádosti:
- označení příjemce podání
- označení předmětu žádosti
- žadatelovo jméno, příjmení, trvalý pobyt - u fyzické osoby,
název právní forma, IČ, sídlo, jméno, příjmení a funkce zástupce-u právnické osoby;
číslo telefonu, příp. e-mail.
- grafické znázornění situace na kopii katastrální mapy
- bližší odůvodnění žádosti, údaje o zamýšlené výstavbě, předpokládané časové údaje o jejím
průběhu, předpokládané účinky na lesní pozemky a lesní porosty,

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Zákonem nejsou předepsány. Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního
prostředí Městského úřadu Tišnov nebo je také k dispozici zde

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek není stanoven.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vydání závazného stanoviska je 30 dnů, ve složitých případech až 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Žádní.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
V případě potřeby si může MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, vyžádat další podklady.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Podání je třeba uplatnit písemnou formou včetně předepsaných dokladů v příloze

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.
Přezkumné řízení u nadřízeného správního orgánu, kterým je Krajský úřad Jihomoravského
kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce se uplatňují dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
U fyzické osoby jako přestupek, za který lze podle ustanovení § 179 písm. c) zákona číslo
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, udělit pokutu do výše 1 000 000 Kč,
U fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby se tato činnost posuzuje jako správní
delikt, za který lze podle ustanovení § 181 písm. c) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, udělit pokutu
do výše 1 000 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy
Je k vydání závazného stanoviska – o umístění stavby nebo o změně využití území do 50 m
od okraje lesa potřebný souhlas vlastníka lesní pozemkové parcely?
Není, protože vlastník lesní pozemkové parcely je účastníkem řízení v následném územním
případně stavebním řízení, kde budou jeho zájmy ošetřeny. Je potřeba pouze v případě, že
pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou dotčeny stavbou.
Jaká je přípustná vzdálenost od kraje lesa v rámci řízení o dotčení pozemků do 50 m od kraje
lesa?
Přípustná vzdálenost od hranice lesa je předmětem individuálního posouzení, ve kterém jsou
brány v potaz charakter činnosti či stavby a její technické řešení, expozice lokality a její
případné zamokření, převládající směry proudění vzduchu, druhová skladba a obmýtí porostu.
Za takto přípustnou vzdálenost se považuje vzdálenost rovnající se průměrné výšce
přiléhajícího porostu, které může daný porost dosáhnout v mýtním věku.

22. Další informace
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné
získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Žádné

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor životního prostředí, státní správa lesů

26. Kontaktní osoba
Referent státní správy lesů, odboru životního prostředí, tel.: 549 439 832

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
30.08.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován
30.08.2013

29. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Žádné

