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Příloha 10 

 

Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa/Velikost sdruženého lesního 
majetku v držení společníků v případě čl. 35 (bude součástí Žádosti o dotaci) 110 
 

a )  seznam pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví žadatele (případně ve 
vlastnictví jednotlivých společníků pro čl. 35 – v odpovídajícím sloupci se stanoví vlastník) 
 

Název a kód lesního 
hospodářského celku 

nebo zařizovacího 
obvodu 

V případě lesní 
hospodářské osnovy 

identifikace vlastnického 
separátu 

Aktuální výměra pozemků 
určených k plnění funkcí 

lesa111 v ha 

   

   

   

 
b) seznam pronajatých/propachtovaných/vypůjčených pozemků určených k plnění funkcí 
lesa 
 

Název a kód 
lesního 

hospodářského 
celku nebo 

zařizovacího 
obvodu 

V případě lesní 
hospodářské osnovy 

identifikace vlastnického 
separátu 

Aktuální výměra 
pozemků určených 
k plnění funkcí lesa2 

v ha 

Pronajímatel 
propachtova
tel/vypůjčitel 
(jméno nebo 

název, 
adresa) 

    

    

    

 
Celková výměra v ha (a+b): 
 
c) identifikace pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých je provozována lesní 
školkařská činnost112(nevyplňuje se v případě čl. 35)  
 

Kód katastrálního území Název katastrálního území Parcelní číslo/čísla 

   

   

   

 
Žadatel čestně prohlašuje, že bude užívat stroj(e), technologie, zařízení a stavby, které jsou 
předmětem Žádosti o dotaci, od podání Žádosti o platbu po dobu lhůty vázanosti projektu na 
účel na výměře vlastních nebo pronajatých/propachtovaných/vypůjčených pozemků 
určených k plnění funkcí lesa dle platného Lesního hospodářského plánu či osnovy.  
 
V…………………………….dne………………………             
 
 
              …………………...………..                                                                         
      Jméno a podpis žadatele (statutárního orgánu)
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 Přílohu nemusí vyplnit žadatel, který v rámci výdajů, ze kterých je stanovena dotace, uplatňuje pouze 
způsobilé výdaje kůň pro práci v lese a/nebo klanicový vyvážecí vlek za koně. 
111 Zahrnuje případné změny od doby schválení LHO/LHP. V případě spoluvlastnictví může žadatel zahrnout 
výměru pozemku určeného k plnění funkcí lesa pouze v případě, že je většinovým vlastníkem nebo je zmocněn 
dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu s žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů. 
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 Údaje uvádí pouze žadatel o dotaci na stroje, technologie a zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost. 


