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Oznámení o uspořádání veřejné produkce v Českém Brodě

Vyplněné adresujte odboru životního prostředí Městského úřadu v Českém Brodě
Fyzická osoba                         Právnická osoba Pro tisk

B. Osoba oprávněná jednat jménem pořadatele a osoby, která přímo na místě veřejnou produkci
pořádá a organizačně zajišťuje:
Jméno:        Příjmení:
Adresa

Město:  
Telefonní kontakty, které jsou v době konání akce aktivní 
Tel:     Tel:        Tel: 
Místo konání:

Termín konání:

Jméno:     Příjmení:    IČO: 

Místo trvalého nebo povoleného pobytu 
Ulice:          ČP:

Město:          PSČ:
Tel:  

A.
Název, právní forma:
(např. s.r.o., a.s., atd)

 

Sídlo
Ulice: ČP:

Město: PSČ:
Telefon: IČO: DIČ:
Statutární zástupce
Jméno:  Příjmení:

Adresa statutárního zástupce
Ulice: ČP:

Město: PSČ:

A.

A. Vyplní pouze fyzická osoba
Jméno: Příjmení: Tel:
Adresa pořadatele:
PSČ: IČO:

A. Vyplní pouze právnická osoba - název pořadatele, sídlo, právní forma (např. s.r.o., a.s., atd)
Název:          Tel:
Sídlo:
PSČ:     IČO:    DIČ:
Jméno a příjmení statutárního zástupce:

Ulice:  ČP:
 PSČ:

Předpokládaný počet účastníků:

Městský úřad Český Brod 
Odbor životního prostředí a zemědělství
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 

Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz 
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100 



Způsob zajištění akce:

Bližší odůvodnění žádosti/popis akce :

V souladu s ust. § 20, odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů, v platném znění, (dále jen „lesní zákon“) Vám tímto oznamujeme jako příslušnému 

orgánu státní správy lesů konání organizované nebo hromadné sportovní akce1, která se bude 

konat na pozemcích:

 Podpis a razítko žadatele

 Přílohy k žádosti: 

Situační nákres konání organizované nebo hromadné sportovní akce na kopii katastrální/
přehledové mapy (v přehledném měřítku) s odpovídající legendou.

Souhlas (vyjádření) vlastníka dotčeného lesa (lesního pozemku, pozemku určeného k 
plnění funkcí lesa).

Katastrální území             Parcelní      Výměra         Druh pozemku       Vlastník pozemku 
číslo (m2)
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