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V Jeseníku dne 18. 9. 2018

AGENAS TEAM, autoklub v AČR
předseda Oldřich Janků
Smetanova 300
790 70 Javorník
Vyjádření k akci „Velká cena města Javorník 2018“
Dne 27. 8. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě. Vyjádření bude sloužit jako
jeden z podkladů ke sportovní motoristické akci.
Stručný technický popis:
Dokumentace řeší sportovní mototristickou akci – Velká cena města Javorník 2018, závod seriálu AGENAS
CUP 2018 Mistrovství České republiky v off road tech trialu, který se uskuteční v termínu 29. a 30. září 2018
v Horních Hošticích.
Jako podklad pro toto vyjádření byl použit technický popis závodu.
Stanovisko odboru životního prostředí obce s rozšířenou působností:
Vyjádření vodoprávního úřadu:
Po prostudování předložené žádosti a doložené dokumentace vydává vodoprávní úřad podle § 18 zákona
číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění toto souhlasné vyjádření:
1. Během akce nesmí dojít ke znečistění podzemních a povrchových vod, především ropnými látkami
a látkami na bázi cementu. Používaná technika musí být v dobrém stavu a musí být dodržována
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či úniku ropných látek.
2. V době konání akce budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné
havárie /norná stěna a vhodný sorbent/.
Mgr. Šillerová Alena, tel: 584 498 423
Vyjádření orgánu ochrany přírody:
S uvedenou akcí lze souhlasit za předpokladu dodržení následujících podmínek, stanovených v souladu se
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění předpisů pozdějších (dále jen „zákon“):
1.

Během závodů bude respektována obecná ochrana dřevin (stromů i keřů), rostoucích mimo les
před poškozováním a ničením ve smyslu § 7 odst. 1 zákona (zákaz připevňování plakátů, značek
a jiných zařízení nevhodným způsobem na kmeny stromů, zákaz jízdy po kořenových nábězích
a v těsné blízkosti kmenů z důvodu stržení kůry).

Regina Weiserová
2018.09.20 11:54:56

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Odbor životního prostředí, se sídlem K. Čapka 10/1147 , 790 01 Jeseník
Tel.: 584 498 422

Signer:
CN=Regina Weiserová
C=
O=Město Jeseník [IČ 00302724]

E-mail: regina.weiserova@mujes.cz
Public key:
RSA/2048 bits

2.

Trasy závodů, doprovodné plochy a zařízení budou vedeny a umístěny mimo významné krajinné
prvky podle § 3 písm. b) zákona ( v tomto případě les a údolní niva).

Ing. Doneeová Hana, tel: 584 498 424
Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) :
Orgán ochrany ZPF nemá k uvedené sportovní akci námitek za předpokladu splnění následujících
podmínek:
1. Na pozemcích náležejících do ZPF, učiní pořadatel opatření k zabránění úniku především kapalných
látek poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
2. Pozemky budou po ukončení akce uvedeny do původního stavu.
Bc. Turzová Margareta, tel: 584 498 409
Vyjádření orgánu státní správy lesů:
Orgán státní správy lesů souhlasí s uskutečněním sportovní akce za předpokladu splnění následujících
podmínek:
1. V průběhu sportovní akce nebudou nijak dotčeny okolní lesní pozemky včetně lesního porostu.
2. Do vzdálenosti 50 m od okraje lesa nebudou rozdělávány nebo udržovány otevřené ohně.
Ing. Weiserová Regina, tel: 584 498 422
Vyjádření státní správy v odpadovém hospodářství:
Z hlediska státní správy v odpadovém hospodářství konstatujeme, že realizace záměru je možná.
V souvislosti s konáním akce musí být dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“). Zejména musí být s odpady, vzniklými v průběhu
akce, nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů,
shromažďovány ve vhodných nádobách a využity nebo odstraněny předáním oprávněné osobě v souladu se
zákonem o odpadech.
Z hlediska způsobů nakládání s odpady musí být dodržována hierarchie dle § 9a, odst. 1 zákona o odpadech,
tzn. upřednostnění recyklace, popř. jiného využití odpadů před odstraněním odpadů např. formou
skládkování.
Mgr. Podhola Matěj, tel: 584 498 412
Vyjádření státní správy v ochraně ovzduší:
V průběhu závodů je nutné dbát na snížení případné prašnosti mimo areál závodů (např. očistou všech
vozidel při odjíždění ze závodní plochy, mokrým úklidem případně znečištěných dotčených komunikací,
při suchém a větrném počasí zkrápěním zamezit šíření prachu v ovzduší apod.).
Mgr. Podhola Matěj, tel: 584 498 412

Závěr:
V zájmu přehlednosti shrnujeme, že realizace stavby je možná při respektování podmínek, uvedených
v jednotlivých vyjádřeních.
„otisk razítka“
Ing. Regina Weiserová
vedoucí odboru

