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Vážený pane Helo,
na internetových stránkách Keltského telegrafu jsme se dozvěděli o rozdělávání ohňů na
dominantních kopcích naší krajiny. Chceme Vás jako pořadatele akce informovat o následujících
pravidlech, která vyplývají z právních předpisů na ochranu přírody a krajiny. Jejich dodržováním a
včasným podáním žádosti (nejlépe 2 měsíce předem) předejdeme společně možným
nedorozuměním či konfliktům při vyřizování Vaší žádosti. Žádost se vyřizuje ve správním řízení a
vzhledem k vašemu termínu je zapotřebí ji podat neprodleně. Naše regionální pracoviště Ústecko
má územní působnost v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a v chráněné krajinné oblasti
České středohoří. V maloplošných chráněných územích přitom platí přísnější omezení.
- Dle zákona 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny, § 26 odst.1 písmeno b) je v chráněných
krajinných oblastech zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem
orgánu ochrany přírody.
- Dle nařízení vlády č. 683/2004 Sb. je možné organizovat sportovní soutěže a jiné akce s
hromadnou účastí, realizované mimo stálé sportovní areály a vyznačené turistické trasy, jen s
předchozím souhlasem správy CHKO (v současně zastavěné a zastavitelné části území obcí
takovýto souhlas není zapotřebí).
Náš případný souhlas nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku (většinou Lesy ČR, s.p.)
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