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Na základě Vaší žádosti ze dne 19. 09. 2014 Požadavek na konání akce "5. Brdská 
výzva" jsme vydali povolení ke vstupu a vjezdu v rozsahu osob v povolení podpoř. č. 256. 
Povolení se týká pouze zajištění organizace závodu Brdská výzva 2014. Povolení pro akci 
jako takovou nebylo vydáno. 

Z vaší žádosti plyne v podstatě pouze termín uspořádání akce. Z doplňující 
korespondence z července tohoto roku vyplývá, že pořádáte akci pro uzavřenou skupinu dětí 
(branný závod dětských týmů) ve spolupráci s AČR. 

Na základě propagace této akce na vašich oficiálních webových stránkách včetně 
letáku pro veřejnost jsme zjistili toto. Celou akci prezentujete jako akci pro veřejnost, dle vaší 
telefonické informace s podporou médií a sponzorů. Součástí akce bude i přehlídka vojenské 
bitvy za přítomnosti širší veřejnosti . V lokalitě budou umístěny prodejní stánky 
s občerstvením. Celá akce bude tedy v hrubém rozporu s podanou žádostí a bude se v podstatě 
jednat o komerční akci. 

Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že celá lokalita je vyhlášena jako 
evropsky významná lokalita a takováto činnost je v této lokalitě nepřípustná, rozhodl újezdní 
úřad podle § 39, odst. 2, zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky 
povolení odejmout a akci Brdská výzva 2014 nepovolit. 

Dále Vás upozorňujeme, že podle Rozhodnutí Ministerstva zemědělství, odboru státní 
správy lesů, myslivosti a rybářství ze dne 8. 9. 2014 je zakázáno do honitby Brdy (celý 
prostor VÚ Brdy) vstupovat od 22. září 2014 do 30. listopadu 2014 v době od 16:00 hod. do 
9:00 hod. 

řVÚBrdy 
ng. Petr ŠORM 


