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Vyjádření ke konání organizované akce s názvem „Skautský den“
Vážená paní Brabcová,
obdrželi jsme Vaši žádost ohledně souhlasu s konáním organizované akce, která je plánována
dne 24.4.2021 s názvem „Skautský den“ na pozemku parcelní číslo 2364/296, k.ú. Kobylisy.
Předem našeho dopisu se vám omlouváme za opožděné zaslání požadovaného vyjádření k výše
uvedené akci. Opoždění bylo způsobeno administrativním vytížením a nastavenými opatřeními
z důvodu epidemiologické situace.
Ke konání akce byla Vámi vybrána travnatá plocha na parcele 2364/296, k.ú. Kobylisy, která
je v majetku Hlavního města Prahy a údržbu pozemků zde zajišťuje MČ Praha 8. Bohužel Vámi
vybraná lokalita je v bytové zástavbě a jedná se o veřejné prostranství se zvýšeným dohledem
nad údržbou s ohledem na pietní místo, kterým je Kobyliská střelnice.
Na rozdělávání ohně na volném prostranství (domovní předzahrádky, zahrady, louky, parky
apod.) se mimo jiné vztahují právní předpisy, které tuto činnost z určitých důvodů omezují či
dokonce zcela zakazují a které také upravují možnost postihu za porušování povinností v této
oblasti.
Jedná se např. o tyto předpisy:
•

Zákon o požární ochraně, který stanoví řadu povinností a zákazů vztahujících se na
rozdělávání ohňů na volném prostranství.

•

Zákon o lesích, který zakazuje rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo
vyhrazená místa.
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•

Obecně závazná vyhláška č. 6/2001 Sb. HMP o ochraně veřejné zeleně, kde jsou v
příloze uvedeny parky na celém území hl. m. Prahy se zákazem rozdělávání a udržování
otevřeného ohně.

•

Zákon o ochraně ovzduší, který povoluje v otevřených ohništích (zahradních krbech
nebo v otevřených grilovacích zařízeních) spalovat jen suché rostlinné materiály,
přičemž tyto materiály nesmějí být znečištěné chemickými látkami.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bohužel s konáním Vámi popisované akce na daném
veřejném prostranství nesouhlasíme. Pokud bude v rámci nastavených epidemiologických
opatření vládou ČR umožněno konání akcí se shromažďováním určitého počtu osob,
doporučujeme akci uskutečnit na daném účelu vyhrazeném místě jako jsou např. veřejná
pikniková místa.

S pozdravem

Václav Knejfl
pověřen vedením odboru životního prostředí
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