STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

I N F O R M A C E č. 203
pro 3. schůzi rady města 04.02.2020

Změna termínu pořádání Evropského FIS Cupu

Zpracoval: Vondráčková Renata, Bc. - pracovník odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Po schválení předložit na zasedání:
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Důvodová zpráva
Dne 7. 1. 2020 usnesením číslo 22/2020 byl radou města schválen krátkodobý pronájem skokanských
můstků ve Skiareálu Ještěd Svazu Lyžařů ČR.
Původní termín konání pro pořádání Evropského FIS Cupu byl ve dnech 1. - 2. února 2020 na
skokanských můstcích ve skiareálu Ještěd.
Důvodem zrušení byly špatné sněhové podmínky a krátkodobý výhled počasí.
Nový termín je stanoven na 22. - 23. února 2020
Závod se uskuteční jako finálový s tím, že se bude vyhlašovat celkový vítěz FIS Cupu.
V příloze č. 1 je uvedeno oficiální vyjádření prezidenta OV Mgr. Jakuba Čeřovského a ředitele závodu
MVDr. Iva Grégra.

Přílohy:
Příloha č. 1 Oficiální vyjádření

v Liberci 15. 1. 2020

Vážení,
jménem organizačního výboru FIS Cup Liberec 2020 bychom Vás chtěli informovat, že došlo ke
změně data konání závodů ve skoku na lyžích na Ještědu. Nově se závod uskuteční ve dnech
22. - 23. 2. 2020. Časový program závodu zůstává beze změn. Důvodem pro přesun závodu na
pozdější datum byly současné sněhové podmínky a také krátkodobý výhled počasí.
Předem velice děkujeme za pochopení.
S pozdravem.

Mgr. Jakub Čeřovský
prezident OV

MVDr. Ivo Gréger
ředitel závodu
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