
 
 

 

 

Žádost o pořádání hromadné akce v lesích ve správě společnosti 

Městské lesy Hradec Králové a.s. 

(dle § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů) 

Název akce: 

Datum konání akce: 

Předpokládaný počet účastníků: 

Věkové složení účastníků: 

SPZ automobilů nutných k zajištění akce*:  

 

Podrobný popis akce: 

 

 

 

 

Žadatel 

Název organizace/jméno fyzické osoby: 

Adresa organizace/fyzické osoby: 

 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: 

Telefon, email: 

 

 



 
 

 

 

Povinné přílohy: 

 mapový zákres trasy, u orientačního běhu oblasti závodu 

Nepovinné přílohy: 

 žádost o prominutí poplatků za konání hromadné akce** 

 

 

 

V ………………………….. dne …………..…….    …………………………. 

           podpis žadatele*** 

 

* pouze, pokud je k zajištění akce nutný vjezd automobilu/automobilů do lesů ve správě společnosti    

 Městské lesy Hradec Králové a.s., max. 5 ks. Cena vjezdu automobilu dle platného ceníku. 

** v žádosti uveďte důvody, které by podle Vás měly vést k prominutí poplatků za akci, například: nevybíráte žádné nebo jen malé 

startovné, akce se účastní velmi malé množství účastníků, akce je pro děti, akce je charitativního rázu apod. 

*** pokud formulář vyplňujete v MS Word a zasíláte elektronicky, není nutný podpis, postačí jméno a příjimení 

 

Důležitá upozornění pro pořadatele hromadných akcí: 

 Pořadatelé zajistí, aby nedocházelo k porušování ustanovení lesního zákona. Jeho případné nedodržení budou řešit Městské 

lesy Hradec Králové a.s. s orgánem státní správy lesů a bude mít vliv na případné nepovolení budoucích akcí. Zejména 

upozorňujeme, že je v lese zakázáno rušit klid a ticho a neznečišťovat les odpadky nebo značením trvalého charakteru.. 

 Upozorňujeme, že podle § 20, odst. 5 lesního zákona č. 289/1995 Sb. lze organizované sportovní akce v lese konat na 

základě oznámení orgánu státní správy lesů (Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí). Tento náš 

souhlas nahrazuje souhlas vlastníka lesa, který přiložte k oznámení. 

 Dále upozorňujeme, že vstup do lesa je podle § 19, odst. 1, lesního zákona č. 289/1995 Sb. na vlastní nebezpečí. To se týká 

i lesních cest, které jsou též lesními pozemky. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť může dojít k nepředvídanému 

pádu větví nebo stromů. 

Pořádání hromadných akcí je zpoplatněno dle platného ceníku, viz http://www.mestske-lesy.cz/ceniky/ 

Více informací o povolování hromadných akcí u Ing. Anety Bůžkové, 601 591 270, lesni.pedagog@vslesy.cz. 
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