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Městský úřad Železný Brod 
odbor životního prostředí 

nám. 3. května č. p. 1 

468 22 Železný Brod 

 

Žádost o povolení konání hromadné akce v lese 

dle ustanovení § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) 

Název 

akce:………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

Místo konání (parcelní číslo a katastrální 

území):…………………………………………………………….. 

Termín konání 

akce:……………………………………………………………………………………………. 

Předpokládaný počet 

účastníků:…………………………………………………………………………………… 

 

Popis akce: logistické zabezpečení a způsob zajištění úklidu místa konání: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Organizátor (úplná adresa): 

E-mail: 

Telefon 

Datum:………………………………..    Podpis………………………….. 

        (razítko) 

Povinné přílohy: 

 Mapa se zákresem místa konání akce 

 Souhlasy vlastníků lesních pozemků 

Pozn. Poučení dle lesního zákona § 20 odst. 5 zákona, § 20 odst. 1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou 

dotčena: 
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 § 20 odst. 5 zákona: 

 „Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. 

V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo 

a termín konání této 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. 

Ustanovení odstavce 1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena“. 

 

 § 20 odst. 1 písm. g) a j): 

„V lesích je zakázáno 

písm. g) jezdit a stát motorovými vozidly,  

písm. j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,“ 

 § 20 odst. 4: 

„Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až k). Pokud by touto výjimkou 

byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů.“ 

 § 20 odst. 1 písm. a) až k): 

„V lesích je zakázáno 

a) rušit klid a ticho, 

b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty, 

c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin, 

d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat, 

e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet, 

f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, 

g) jezdit a stát s motorovými vozidly, 

h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu, 

i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví, 

j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních, 

k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,“ 
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