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 Magistrát města Zlína 
Odbor městské zeleně, Zarámí 4421, 760 01 Zlín  

tel.: 577 630 990, e-mail: LadislavHracek@zlin.eu 
 

  

dle rozdělovníku 
 
čj.: MMZL 043598/2022 
sp. zn.: MMZL 043522/2022 
oprávněná úřední osoba: Ing. Hráček 
Zlín, 3.3.2022 

 
 
 

Souhlas s konáním organizované hromadné sportovní akce v lese 
 
 

R o z h o d n u t í 
 
 

 Magistrát města Zlína, odbor městské zeleně jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů podle ust. § 7, odst. 2, 
§ 61 odst. 1, písm. c) a § 66 zákona čís.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č.273/2001 Sb., zákona čís. 
320/2001 Sb., zákona čís.450/2001 Sb., zákona čís. 311/2002 Sb., zákona čís.313/2002 Sb., 59/2003 Sb., zákona 
čís.22/2004 Sb., (dále jen zákon o obcích), zákona čís.500/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
správního řádu, dále příslušný dle ust. § 10 a § 11 zákona čís. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) a dle ust. § 
48, odst. 1 písm. g) zákona čís.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, zákona č.238/1999 Sb., 
67/2000 Sb., 132 /2000 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 149/2003 Sb., 1/2005 Sb., (dále jen lesní zákon) na základě žádosti 
dp Lukostřelba Zlín z.s., Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, IČO: 22861645 ze dne 2.3.2022, podle § 67 správního řádu 
 
 

s o u h l a s 
podle ustanovení § 20 odst. 5 lesního zákona 

 
 
 
pro: dp Lukostřelba Zlín z.s., Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, IČO: 228616 
 
 
s konáním sportovní hromadné akce: 
 
název akce:  GP HDH-IAA ZLÍN 2022 
 
místo konání:  dp Lukostřelnice Zlín Růmy + Barabáš (viz. mapa v žádosti) 
 
termín konání:  7.-9.10.2022 
 
od - do:   10:00 – 18:00 hod. 
 
počet účastníků:  250 
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Souhlas se uděluje za těchto podmínek: 
 

- budou dodrženy podmínky vlastníka lesních pozemků, za nichž byl udělen souhlas s konáním závodu 
- v průběhu akce nesmí být na lesních pozemcích rozdělávány ohně, nesmí se kouřit, odhazovat hořící nebo 

doutnající předměty, to platí i pro rozdělávání ohně a kouření ve vzdálenosti do 50m od lesa 
- nesmí dojít k poškození lesních cest, lesních pozemků a porostů  
- nesmí dojít k znečištění lesa jakýmkoli druhem odpadů (PET láhve, silonové sáčky, atd.) 
- v průběhu akce nesmí dojít k plašení, rušení nebo ohrožení zvěře ve smyslu ustanovení § 9 zákona čís.449/2001 

Sb., o myslivosti, v platném znění 
- po ukončení akce zajistí pořadatel úklid všech tras v jednotlivých lokalitách akce 

                     

 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, na něž se vztahuje 
rozhodnutí správního orgánu: 
1. dp Lukostřelba Zlín z.s., Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, IČO: 22861645 
 
Odůvodnění: 
Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína obdržel dne 2.3.2022 Vaši žádost o souhlas konáním akce „GP HDH-IAA 
ZLÍN 2022“ na lesních pozemcích. Na základě stanovených podmínek vyslovil s pořádáním akce vlastník lesních pozemků. 
Podmínky vlastníka včetně podmínek orgánu státní správy lesů, Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína byly 
zahrnuty do tohoto rozhodnutí. Po posouzení předložených náležitostí bylo zjištěno, že při dodržení podmínek tohoto 
souhlasu nebudou ohroženy zájmy lesa chráněných lesním zákonem. Proto bylo žádosti vyhověno a rozhodnuto tak jak je 
ve výroku rozhodnutí uvedeno. 
 
 
Poučení o odvolání: 
V souladu s  ustanovením § 81, odst. 1 správního řádu je proti tomuto rozhodnutí možno podat odvolání a to do 15-ti dnů 
ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1, správního řádu) k   Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Zlínského kraje, podáním u Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína. Odvolání se podává s potřebným počtem 
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník 
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1, 
správního řádu odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Hráček 
referent státní správy lesů       „otisk úředního razítka“ 
Odbor městské zeleně MMZ 
(dokument elektronicky podepsán) 
 
 
 
Rozdělovník 
 
Obdrží: 
1. dp Lukostřelba Zlín z.s., Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, IČO: 22861645 
 
 
 
 
 
Vypraveno dne: 3.3.2022 


