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Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení řízení

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán státní
správy myslivosti podle § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění (dále jen
zákon o myslivosti) a v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona o myslivosti a § 47
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) oznamuje

Zahájení řízení ve věci rozhodnutí o omezení vstupu do honitby
„obora Klentnice“

Dne 31.05.2013 byla správnímu orgánu doručena žádost, LČR, s.p., LZ Židlochovice
(dále jen žadatel), o omezení vstupu do honitby „obora Klentnice“ v souladu
s ustanovením § 9 odst. 3 zákona o myslivosti. Orgán státní správy myslivosti tímto
oznamuje zahájení řízení ve věci výše uvedené žádosti. Do podkladů pro řízení je možné
nahlédnout na Městském úřadě Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, dveře č.
316.
V návrhu je uveden požadavek na omezení vstupu do honitby „obora Klentnice“
následně
od 01.02. – do 31.03
ochrana zvěře po zimním období, kdy je zvěř zesláblá a samice jsou vysoce gravidní
po celých 24 hod
Od 01.04 – do 15.6
období kdy většina spárkaté zvěře klade mláďata
od 18 hod - do 8 hod
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Od 20.09 – do 30.11
období říje a intenzivního lovu zvěře
od 13 hod – do 9 hod

s platností na delší časový úsek, např. na dobu neurčitou (do odvolání)
případný vyhlášený zákaz či omezení vstupu se podle § 9 zákona o myslivosti nevztahuje
na hospodářskou činnost vlastníků či nájemců honebních pozemků

Podle ustanovení § 36 odst. 1 správného řádu, jsou účastníci správního řízení oprávněni
správnímu orgánu navrhovat důkazy a činit jiné návrhy do 15-ti dnů od doručení tohoto
usnesení.

Odůvodnění:
Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí obdržel dne 31.05.2013
žádost držitele a uživatele honitby „obora Klentnice“ o omezení vstupu v průběhu roku
dle § 9 zákona o myslivosti.
Důvodem žádosti o vydání rozhodnutí o omezení vstupu je skutečnost, že
předchozí rozhodnutí bylo platné do 31.03.2013 a tedy jeho platnost již skončila.
Dlouhodobě dochází k tlaku ze strany návštěvníků obory z řad veřejnosti, ať již za
důvodem sběru hub či sběru shozů jelení a daňčí zvěře, tímto dochází k rušení zvěře a
častějšímu vzniku škod na lesních porostech a také k poškozování oborního oplocení a
oplocení nově vysazených porostů. Toto v konečném důsledku vede ke zvyšování
nákladů, především na pěstební činnost. Omezení vstupu do obory by mělo přinést
především stanovení určitých pravidel pro pohyb návštěvníku ze strany veřejnosti.
Omezení vstupu platné v období let 2007 až 2013 se osvědčilo a veřejnost si na ně zvykla.
Dle žadatele nejde o snahu omezit práci jiných organizací, do jejich předmětu
činnosti les v honitbě patří.
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Správní orgán stanovil 15-ti denní lhůtu pro případné navrhování dalších důkazů.
Tím není dotčeno právo účastníků řízení vyjádřit kdykoliv v průběhu správního řízení své
stanovisko ve smyslu § 36 odst. 2 správního řádu.
Osobám, které nejsou správnímu orgánu známy, doručuje správní orgán usnesení o
stanovení lhůty pro navrhování důkazů a jiných návrhů pro toto řízení veřejnou
vyhláškou.

Mgr.Martin Sedliský
odborný zaměstnanec státní správy myslivosti

Toto oznámení a usnesení bude vyvěšeno po dobu 15-ti dnů, na úředních deskách níže uvedených obecních
úřadů. Oznámení a usnesení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: …………………

Sejmuto dne: …………………

- rozdělovník Účastníci řízení podle § 27 správního řádu
Lesy České republiky sp., LZ Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice
Dotčené orgány státní správy:
Správa CHKO Pálava a KS Brno, Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Dále obdrží s žádostí o vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov
Obecní úřad Klentnice, Klentnice 24, 692 01
Obecní úřad Milovice, č.p 38, 691 88 Milovice
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