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Obdrží dle rozdělovníku

Luděk Horčička
325 510 286
ludek.horcicka@mestolysa.cz
5adasau
09.03.2017

oznámení zahájení řízení o žádosti o vyloučení vstupu do části honitby
Odbor životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem, místně příslušný podle zákona č.
314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními zákona 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný orgán státní správy myslivosti (dále
též „OSSM“) podle § 60 zákona č. 449/2001 o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákona o myslivosti“), místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 171 až § 174 správního řádu a v
souladu § 9 odst. 3 zákona o myslivosti oznamuje
Zahájení řízení, kterým se nařizuje zákaz vstupu do části honitby Ostrá.
Zákaz vstupu do části honitby se vydává dle ustanovení § 9 odst. 3 zákona o myslivosti
na základě žádosti uživatele honitby Ostrá, Mysliveckého spolku Ostrá, IČ: 475 28 702, se
sídlem Ostrá č. e. 0315, 289 22 Lysá nad Labem (dále též „žadatel nebo Myslivecký spolek
Ostrá“).
Požadovaný zákaz vstupu je v období od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2017. V lokalitě
vyznačené na přiložené mapce, která je bažantnicí. Vzhledem k ustanovení § 9 odst. 3 zákona
o myslivosti má omezení vstupu do částí honitby za účel ochranu při hnízdění, kladení a
odchovu volně žijících živočichů nikoli bránit obecnému užívání krajiny návštěvníky. Z výše
uvedeného důvodu se zákaz vstupu nebude vztahovat:
- na veřejné komunikace,
- na účelové komunikace, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby
vlastníků nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními
komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků,
- na vyznačené trasy
- na hospodářskou činnost vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků.
Neopatrný pohyb osob a zejména volné pobíhání psů při venčení v honitbě může mít za následek
vyrušení živočichů při hnízdění či péči o mláďata, což může vést k odumření vyvíjejícího se
plodu ve vajíčcích či smrti mláďat. Důvodem je vytvoření ideálních podmínek pro zvěř. Jedním
z možných způsobů jak zlepšit podmínky pro zvířata i ptactvo je právě zabránění rušení zvěře a
ostatních volně žijících živočichů v době hnízdění a péče o mláďata nařídil tak, jak je uvedeno
výše.
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Účastníci řízení mohou uplatnit své náměty a připomínky do 15 dnů od oznámení, po té bude
ve věci rozhodnuto. Z důvodu, že omezením mohou být dotčena práva osob, které správnímu
orgánu nejsou známa, přistoupil správní orgán k doručování oznámení řízení veřejnou vyhláškou
v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu.
Účastníci řízení mohou v průběhu řízení uplatnit své připomínky a náměty, navrhnout
důkazy, popřípadě jejich doplnění. Mohou rovněž klást otázky a vyjádřit se k podkladům řízení
dle §36 správního řádu. Účastník řízení se může nechat na základě plné moci zastupovat v řízení,
dle § 33 a 34 správního řádu.
Do podkladů řízení lze nahlédnout na Městském úřadu v Lysé nad Labem, odbor
životního prostředí, kancelář č. 17, (v úřední dny pondělí, středa 700-1130 a 1200-1800; jiné
termíny po telefonické dohodě) ve stejné době je možné podat připomínky v podatelně
Městského úřadu v Lysé nad Labem.
Účastnící řízení:
 Honební společenstvo Ostrá, IČO 475 28 699, starosta HS Moravec Jaroslav, Ostrá 65,
289 22 Lysá nad Labem
 Myslivecký spolek Ostrá, IČO 498 62 723, předseda spolku Zdeněk Kuchař, Ostrá 139,
289 22 Lysá nad Labem
„otisk úředního razítka“
Bc. Luděk Horčička
oprávněná úřední osoba
na úseku
státní správy myslivosti
Digitálně podepsal Luděk Horčička
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00239402,
O=Město Lysá
nad Labem [IČ 00239402],
OU=Městský úřad Lysá

Příloha: mapka se zákresem předmětné lokality

nad Labem, OU=179, CN=Luděk
Horčička, SN=Horčička,
GN=Luděk, serialNumber=P39227,
title=referent
Důvod: Jsem autorem tohoto dokumentu
Datum: 09.03.2017 14:21:48

Tento návrh musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:



Honební společenstvo Ostrá, Moravec Jaroslav, Ostrá 65, 289 22 Lysá nad Labem
Myslivecký spolek Ostrá, Kuchař Zdeněk, Ostrá 139, 289 22 Lysá nad Labem

Na vědomí (se žádostí o vyvěšení na úřední desce):
 Obecní úřad Ostrá, Ostrá č. p. 172, 289 22 Lysá nad Labem
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