
1
Podatelna: Pražská 2640, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565 351 399, e-mail: bouzek@mupe.cz, www.mupe.cz

Městský úřad Pelhřimov
odbor životního prostředí

Č.j.: OŽP/903/2016-11
Ev.zn.:Bo 221.2.3/V5/2/Org.                         
Oprávněná úřední osoba: Ing. Miloslav Bouzek

Pelhřimov 1.6.2016
  
Žadatel:
Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, Kamenice nad Lipou

Stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí       
v lese

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů 
podle § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)  

stanoví

podle § 20 odst. 5 lesního zákona pro hromadnou (organizovanou) sportovní akci 
„Cannondale, JURIS REAL, MTB maraton o pohár starosty města“ – 14. ročník závodu 
horských kol, kterou pořádá dne 25.6.2016 Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, 
Kamenice nad Lipou následující podmínky:

1. Trasa závodu bude vedena tak, jak vyplývá z oznámení o konání sportovní akce na lesních 
pozemcích a předložené mapy s vyznačenou tratí závodu (viz příloha), v lese po lesních 
cestách a svážnicích, vždy však mimo vlastní porosty, které jsou jednak ve správě Lesů 
České republiky, s.p., Lesní správy Pelhřimov a jednak ve vlastnictví Obcí Lhota-
Vlasenice a Častrov, jejichž souhlasná vyjádření byla doložena.

2. Vyznačení trasy nebude provedeno trvalým způsobem (barvou s krátkodobou trvanlivostí, 
barevnými páskami).

3. Trasa závodu bude po jeho ukončení uvedena do původního stavu (odstranění značení, 
fáborků, úklid odpadků, apod.) a následně předána správci lesa.

4. Akce bude dostatečně organizačně zajištěna a organizátor akce zodpovídá za respektování 
platných zákonných norem a předpisů, zejména pak příslušných ustanovení lesního zákona 
týkajících se užívání lesů (§ 19 lesního zákona) a zákazu některých činností v lese (§ 20 
odst. 1 lesního zákona).

5. Účastníci akce budou dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti lesních skládek dřeva na okrajích 
lesních cest z důvodu nebezpečí úrazu a nebudou vstupovat do porostů, kde se provádí 
těžba, manipulace nebo doprava dříví.

6. Dále budou splněny požadavky příslušného orgánu státní správy myslivosti:
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- při konání sportovní akce budou dodržovány povinnosti vyplývající z ustanovení § 8 
odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o myslivosti“), podle něhož každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si 
musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování a zraňování zvěře a 
k poškozování jejich životních podmínek.

Účastníci řízení (podle § 27 odst. 1 správního řádu): 
Město Kamenice nad Lipou, IČO  002 48 380, nám. Čsl. armády 52, Kamenice nad Lipou
Lesy České Republiky, s.p., IČO  421 96 451, Lesní správa Pelhřimov, Humpolecká 2165, 
Pelhřimov
Obec Lhota–Vlasenice, IČO  005 84 088, Vlasenice 18, Kamenice ad Lipou
Obec Častrov, IČO  002 47 987, Častrov 105, Častrov   

Odůvodnění

Dne 17.5.2016 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov oznámení o 
konání sportovní akce „Cannondale, JURIS REAL, MTB maraton o pohár starosty města“ – 
14. ročník závodu horských kol na lesních pozemcích. V oznámení  bylo uvedeno místo a 
termín konání akce, organizační zajištění, předpokládaný počet účastníků. Dále byly doloženy 
souhlasy správce a vlastníků lesa -  Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Pelhřimov, Obce 
Lhota-Vlasenice a Obce Častrov.
Podle § 20 odst. 5 lesního zákona lze organizované nebo hromadné sportovní akce v lese 
konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo 
nejméně 30 dnů před konáním akce, pořadatel uvede místo a termín konání akce, 
předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy 
lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky.      

Na základě výše uvedeného a skutečnosti, že orgán státní správy lesů měl shromážděny 
veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci, oznámil svým přípisem ze dne 
20.5.2016 zahájení řízení všem známým účastníkům řízení. Současně stanovil lhůtu pro 
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu. Do doby vydání 
rozhodnutí se nikdo k podkladům řízení nevyjádřil.   

Orgán státní správy lesů si současně zajistil vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody a 
státní správy myslivosti, kterými o obou případech je Městský úřad Pelhřimov, odbor 
životního prostředí. Kdy orgán ochrany přírody ke konané akci nemá připomínek. Státní 
správa myslivosti s konáním akce souhlasí za podmínky dodržení ustanovení § 8 odst. 2 
zákona o myslivosti, toto bylo zakotveno v podmínce č. 6 rozhodnutí.

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí stanovil podle § 20 odst. 5 lesního zákona 
další výše uvedené doplňující podmínky při jejichž dodržení by nemělo dojít k poškození 
pozemků určených k plnění funkcí lesa a porostů rostoucích na nich. Na základě těchto 
skutečností rozhodl orgán státní správy lesů tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení (doručení) k 
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě podáním 
učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov.
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Odvolání je nutno podat v potřebném počtu stejnopisů odpovídajícímu počtu účastníků řízení 
uvedených v tomto rozhodnutí a jednoho stejnopisu pro správní orgán. Odvolání musí mít 
náležitosti podle § 37 odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 správního řádu.

Otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Bouzek
Vedoucí oddělení ochrany krajiny

Příloha:
 Mapa s vyznačenou tratí závodu

Účastníci řízení datovou schránkou:
 Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, 394 70  Kamenice nad Lipou
 Lesy České Republiky, s.p., Lesní správa Pelhřimov, Humpolecká 2165, 393 01  

Pelhřimov
 Obec Lhota–Vlasenice, Vlasenice 18, 394 70  Kamenice ad Lipou
 Obec Častrov, Častrov 105, 394 63  Častrov   

Na vědomí:
 Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01  Pelhřimov 

(orgán ochrany přírody)
 Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01  Pelhřimov 

(státní správa myslivosti)


		2016-06-01T07:01:25+0000
	Bouzek Miloslav Ing.
	Konverze dokumentu




