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Č.j.
/2018
Hradec Králové, dne xxxxxxxx
vyřizuje: Ing. Aneta Bůžková
Věc: Odpověď na žádost o souhlas povolení akcí „ xxxxxxxxxx“
V návaznosti na Vaši žádost souhlasíme s pořádáním akce „xxxxxxxxxxx“ dne xxxxxxx za
následujících podmínek.
 Pořadatelé závodů zajistí, aby v prostoru závodu nedocházelo ke střetu s provozovateli
jiných rekreačních aktivit nebo lesním provozem.
 Všechny známky konání akce budou odstraněny do xxxxx. V pásu 5 m na obě strany
od trasy závodu budou odstraněny veškeré odpadky a to i takové, které nevznikly
v souvislosti s pořádáním akce.
 Pořadatelé akce zodpovídají za odstranění veškerého značení trasy závodu a to i
značení, které na jejich trase vyznačily jiné osoby či subjekty.
 Pořadatelé závodu zajistí, aby trasa závodu byla vedena mimo mladé lesní kultury a
aby při sportovních akcích nedocházelo k poškozování lesních porostů a vstupu do
oplocenek a jejich ničení.
 Pořadatelé závodu zajistí, aby se jízdní kola a koloběžky pohybovaly pouze po lesních
cestách.
 Závod se bude konat v prostoru, který je vymezen v žádosti.
 Odpovědnou osobou pořadatele je xxxxxxxxxxxxxxx.
 Počet účastníků závodu se bude pohybovat v rozmezí uvedeném žádosti.
 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.
 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.
S pozdravem
Ing. Milan Zerzán
ředitel společnosti
Městské lesy Hradec Králové a.s.

