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Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: V/19042/2015/Odl/2458/2015

Datum
10. 11. 2015

Oprávněná úřední osoba
Zdeněk Odl

V e ř e j n á

E-mail
odl@novybydzov.cz

Telefon
495 703 964

v y h l á š k a

Rozhodnutí
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, jako obecní úřad obce s
rozšířenou působností, vykonávající státní správu myslivosti podle § 57 odst. 4 a § 60
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a doplněním některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů
(dále
jen
„zákon
o
myslivosti“)
v souladu
se
zákonem
č. 500/2004 Sb., o správním řízení
I.
rozhodl
podle § 9 odst. 3 zákona o myslivosti takto:
vydává zákaz vstupu do honitby Skřivanská
myslivna na dobu do 31. 1. 2016.

Zákaz vstupu se v souladu s § 9 odst. 3 nevztahuje na hospodářskou činnost vlastníků,
popřípadě nájemců honebních pozemků. Zákaz vstupu se dále nevztahuje na nehonební
pozemky.
Digitálně podepsal Ing. Jan Rejthárek
Datum: 16.11.2015 12:05:20 +01:00
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Hranice honitby Skřivanská myslivna:

II.
rozhodl
podle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení se odkladný účinek
odvolání vylučuje.

Účastníci řízení:
(§ 27 odst. 1 písm. a/ zákona č 500/2004 Sb.)
Jindřich Šafránek, Sládkovičova 1265/12, Praha 4 – Krč, 142 00
Datum nar.:1. 11. 1945
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ:42196451

(§ 27 odst. 2 zákona č 500/2004 Sb.)
Účastníky správního řízení jsou též další dotčené osoby.
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Odůvodnění:

Odůvodnění výroku I.
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 15. 10. 2015
žádost o vydání zákazu vstupu do honitby Skřivanská myslivna. Podáním žádosti bylo
zahájeno správní řízení. Uživatel honitby Skřivanská myslivna pan Jindřich Šafránek trvale
bytem Sládkovičova 1265/12, Praha 4 – Krč, 142 00 požádal o vydání zákazu vstupu do
pronajaté honitby z důvodu rušení zvěře při výkonu práva myslivosti a to zejména při
provádění lovů. Městský úřad Nový Bydžov, jako příslušný orgán státní správy myslivosti
dne 16. 10. 2015 po telefonu zjišťoval, jaké konkrétní skutečnosti vedly uživatele honitby
k podání předmětné žádosti. Žadatel uvedl, že se po lesní honitbě často pohybují hledači
předmětů (kešek). Z telefonického rozhovoru byl pořízen úřední záznam do spisu. Žádost
uživatele honitby je v souladu s § 9 odst. 3 zákona o myslivosti. Uživatel honitby může dle
zákona o myslivosti požádat o vydání zákazu vstupu do honitby z důvodu
provádění lovů.
Městský úřad Nový Bydžov, OVŽP jako příslušný orgán státní správy myslivosti na
základě podané žádosti oznámil dopisem ze dne 20. 10. 2015 zahájení správního řízení
účastníkům řízení. Protože nejsou všichni účastníci řízení známi, bylo oznámení o
zahájení správního řízení doručeno veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu. Do
honitby Skřivanská myslivna zasahují jednotlivá katastrální území obcí, na které bylo
oznámení o zahájení správního řízení doručeno se žádostí o vyvěšení na úřední desce
příslušné obce.
Správní orgán státní správy myslivosti zjistil z podané žádosti, že při provádění lovů je
zvěř rušena. Dále spis obsahuje úřední záznam ze dne 16. 10. 2015. Úřední záznam
obsahuje skutečnosti zjištěné od žadatele, který uvedl, jakým způsobem je zvěř především
rušena. Především jde o hledače předmětů (kešek). Hledači těchto předmětů se pohybují
po honitbě v nepřehledném terénu. Zvěř tak neustále ruší a ta se drží jen v mladých
porostech, kde není vidět. Častým lovem rušené zvěře ze země by tak mohlo dojít
k ohrožení na zdraví těchto občanů hledajících předměty.
Správní orgán státní správy myslivosti dále vzal v úvahu hospodaření vlastníků lesních
pozemků. Hlavním vlastníkem lesních pozemků je Česká republika s právem hospodaření
pro Lesy České republiky, s.p.. Lesy České republiky, s.p. mají zájem především o lov
spárkaté zvěře, aby došlo ke snížení tlaku zvěře na lesní porosty. Znemožněním odlovení
zvěře dle plánů lovu by se uživatel honitby mohl dostat do kolize s vlastníkem honitby.
Uživatel honitby tak nemůže řádně vykonávat právo myslivosti. Městský úřad Nový Bydžov
na základě výše uvedených skutečností rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Odůvodnění výroku II.
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí vzal v úvahu při
vyloučení odkladného účinku odvolání to, že by mohlo dojít především k ohrožení
bezpečnosti vstupujících osob a nebyl by zajištěn klid v době intenzivního odlovu zvěře.
Nesplněním plánu lovu by také mohlo dojít ke škodám na lesních porostech a polních
plodinách. S ohledem na to, že podle Městského úřadu jsou naplněny zákonné podmínky
pro vydání rozhodnutí o zákazu vstupu do honitby, nemůže odejmutím odkladného účinku
odvolání dojít ke zkrácení práv účastníků řízení.
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník správního řízení podat podle ustanovení § 83 odst.
1 správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
pro Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03,
podáním učiněným u Městského úřadu Nový Bydžov. Podané odvolání nemá v souladu s
ustanovením § 85 odst. 2 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Jan Rejthárek
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Vyvěšeno dne ……………………………

Sejmuto dne ……………………………

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)
Účastníci řízení:
Jindřich Šafránek, Sládkovičova 1265/12, Praha 4 – Krč, 142 00 (adresa pro doručení
Jindřich Šafránek, Masarykova 974, Rudná u Prahy, 252 19)
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Doručení veřejnou vyhláškou
(Žádáme tímto příslušné obce o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a doručení zpět na
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí)
Obecní úřad Myštěves, Myštěves 15, Nechanice, 503 15
Obecní úřad Smidary, Nám. prof. Babáka 106, Smidary, 503 53
Obecní úřad Ohnišťany, Ohnišťany 91, Ohnišťany, 503 54
Obecní úřad Skřivany, Dr. Vojtěcha 199, Skřivany, 503 52
Obecní úřad Králíky, Králíky 29, Nový Bydžov, 504 01
Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, Petrovice, 503 55
Městský úřad Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, Nový Bydžov, 504 01

IČ:269166
IČ:269549
IČ:269255
IČ:269514
IČ:268950
IČ:269301
IČ:269247

Na vědomí:
Miroslav Štěpán, Koperníkova 501, Příbram 2, 261 01
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