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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vimperk odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti
příslušný podle § 57 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a o změně a doplnění
některých zákonů (zákon o myslivosti), ve znění pozdějších předpisů, v řízení, zahájeném
podle § 44 správního řádu na žádost uživatele honitby Zelená Hora, firma Lignosystém
s.r.o., Čkyně 133, Čkyně 384 81, IČ: 60825731, kterou zastupuje Ing. Karel Schwamberger,
Jiráskova 284, 385 01 Vimperk ze dne 10.10. 2018 a pro další osoby dle § 46 správního
řádu z moci úřední, se podle § 9, odst. 3 zákona o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
o zákazu vstupu do honitby Zelená Hora, rozhodl takto:
Zakazuje se vstup do honitby Zelená Hora č. CZ 311629063,
v termínech konání společných lovů: 17.11., 8.12., 22.12. 29.12. 2018 a 5.1., 12.1. 2019
v době od 08.00 do 16.00 hodin.
Držitel honitby: Lesy ČR s.p., Lesní závod Boubín, Zámecká alej 254, 385 01 Vimperk, IČ
42196451.
Uvedený zákaz vstupu se nevztahuje na hospodářskou činnost vlastníků popřípadě
nájemců honebních pozemků.
Uživatel honitby viditelně umístí na přístupové komunikace do honitby, příp. i na dalších
vhodných místech, po dobu platnosti zákazu vstupu do honitby kopii tohoto rozhodnutí,
popřípadě jiné označení s odkazem na toto rozhodnutí.

U rozhodnutí se s ohledem na hrozící újmu neurčitého okruhu účastníků - podle ust. § 85,
odst. 2, písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vylučuje odkladný účinek
případně podaného odvolání.
Účastník řízení podle 27, odst. 1, písm. a) správního řádu
firma Lignosystém s.r.o., Čkyně 133, Čkyně 384 81, IČ: 60825731, v zastoupení Ing. Karel
Schwamberger, Jiráskova 284, 385 01 Vimperk
Účastník řízení podle § 27, odst. 1, písm. b) správního řádu
osoby, kterým toto rozhodnutí zakazuje vstup do honitby
Odůvodnění:
Dne 10.10. 2018 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Vimperk žádost č.j.
MUVPK-ŽP 33791/18. Žadatel: Ing. Karel Schwamberger, Jiráskova 284, 385 01 Vimperk,
jako zástupce uživatele honitby Zelená Hora, firmy Lignosystém s.r.o., Čkyně 133, Čkyně
384 81, IČ: 60825731, o vydání rozhodnutí – Zákazu vstupu do honitby v době konání
společných lovů podle § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Důvodem vydání
rozhodnutí je bezpečnost a ochrana zdraví osob, které by se mohly v honitbě Zelená Hora
v termínech konání společných lovů pohybovat, protože se jedná o turisticky atraktivní
lokalitu. Uvedený zákaz vstupu se nevztahuje na hospodářskou činnost vlastníků popřípadě
nájemců honebních pozemků.
Pro velký okruh účastníků řízení se doručuje toto rozhodnutí v souladu s § 25 správního řádu
veřejnou vyhláškou. Vyvěšení tohoto rozhodnutí na úředních deskách zdejšího správního
orgánu a obce, na jejímž území je vyloučen vstup do honitby, má zajistit informovanost
obyvatel. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 25, odst. 3 správního řádu nejméně 15 dnů.
Odkladný účinek případně podaného odvolání byl v souladu s ust. § 85, odst. 2, písm. a) a b)
vyloučen na základě veřejného zájmu - zajištění bezpečnosti a zdraví osob.
Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části
rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti výroku rozhodnutí může účastník řízení podat ustanovení § 81 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí
napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice podáním učiněným
u Městského úřadu Vimperk, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 2
stejnopisů. Odvolání nemá odkladný účinek.
Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek a proti vyloučení odkladného účinku se dle
ustanovení § 85, odst. 4 nelze odvolat.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP

Čj.: MUVPK-ŽP 33791/18-SIP

strana 2 (celkem 3)

Příloha
Mapa honitby 1 list
Městský úřad Vimperk žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce obce po dobu
platnosti zákazu vstupu do honitby Zelená Hora a to včetně způsobu umožňující dálkový
přístup. Po uplynutí této lhůty o vyznačení data vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a jeho zaslání
zpět na adresu zdejšího orgánu státní správy lesů.

Datum vyvěšení:....................................................
Datum sejmutí:.......................................................
……………………………………………
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Razítko:

…. …………………………………………
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Doručuje se
Účastník řízení podle 27, odst. 1, písm. a) správního řádu:
Ing. Karel Schwamberger, Jiráskova 284, 385 01 Vimperk
Na vědomí
Lesy ČR s.p., Lesní závod Boubín, Zámecká alej 254, 385 01 Vimperk, IČ 42196451
Veřejnou vyhláškou
Městský úřad: Vimperk
Obecní úřad: Borová Lada
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Příloha k rozhodnutí č.j. MUVPK-ŽP 33791/18-SIP

