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OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ZÁKAZ VSTUPU DO RÁJOV č. 16
ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek, IČO: 25171747, jako uživatel honitby Rájov
č. 16 (dále jen „žadatel“), podal dne 13.6.2022 žádost o omezení vstupu do honitby

Rájov č. 16.
Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy
myslivosti příslušný podle ust. § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ust. § 2 odst. 1
zákona č. 314/2002 Sb., o ustanovení obcí s rozšířenou působností a ust. § 60 zákona č.
449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), místně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje podle § 25 a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zákaz vstupu do honitby Rájov vyzývá dotčené
osoby, aby k návrhu opatření podaly připomínky nebo námitky do

13.7.2022
na MěÚ Mariánské Lázně, odbor životního prostředí.
K návrhu opatření obecné povahy se může vyjádřit ten, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.
Příloha:
Návrh opatření obecné povahy – zákaz vstupu do honitby Rájov

Ing. Pavel Nečas
vedoucí odboru ŽP

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Mariánské Lázně a zveřejněn
způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

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

Obec Mariánské Lázně, Mnichov a Zádub - Závišín vyvěsí toto oznámení a přílohy na
úřední desce, po vyznačení data vyvěšení a data sejmutí bude oznámení vráceno zpět
zdejšímu orgánu státní správy myslivosti.

Obdrží:
Účastníci:
ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek, IČO: 25171747; IDDS: 9cuck3k
Obec Mnichov, Mnichov 1, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00254096; IDDS: wb7b5hc
Obec Zádub - Závišín, Zádub 92, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00572772; IDDS: ydsbjvc
Ostatní:
Lesy České republiky, s. p., Lesní závod Kladská, K Pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart,
IČO: 42196451; IDDS: e8jcfsn
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les,
Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně; IDDS: w9kdyqm
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NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Zákaz vstupu do honitby Rájov
Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, (dále jen „OSSM") věcně příslušný podle §
57 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o
myslivosti“) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád")
vydává
v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu a podle § 9 odst. 3 zákona o myslivosti návrh
opatření obecné povahy zákaz vstupu do honitby Rájov č. 16, zákaz jízdy koňmi a tažnými psy a dalších
sportovních a zájmových činností, vstupu do honitby ostatními osobami (dále jen „zákaz“) pro honitbu
Rájov na žádost uživatele honitby, a to do lesních porostů a pozemků, které slouží pro zemědělskou
výrobu. Důvodem je zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v honitbě a řádného provádění odlovu
spárkaté zvěře, a to v tomto rozsahu:
1) Doba zákazu bude platit od účinnosti opatření obecné povahy do 31.12.2022.
2) Zákaz vstupu do honitby bude omezen na časové období: srpen od 19:00 hodin do 7:00
hodin následujícího dne; září od 17:00 hodin do 8:00 hodin následujícího dne; říjen od
16:00 hodin do 8:00 hodin následujícího dne; listopad od 15:00 hodin do 8:00 hodin
následujícího dne; prosinec od 15:00 hodin do 8:00 hodin následujícího dne.
3) Zákaz vstupu do honitby bude platit pro všechny honební pozemky v části honitby, jež je
vyznačeno v Příloze č. 1.
4) Zákaz vstupu bude zřetelně vyznačen na všech účelových přístupových cestách do honitby.
Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) se vydává pro honitbu Rájov, identifikační kód honitby
CZ4105202016, jejíž uživatelem je ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek, IČO: 25171747.
Uvedený zákaz se nevztahuje na: Činnosti lesní a zemědělské výroby. Dále se zákaz nevztahuje
na pozemní komunikace, které slouží k obslužnosti obyvatelstva a užívání jejich nemovitostí,
nevztahuje se také na vlastníky nemovitostí a jejich povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva. Dále pro složky integrovaného záchranného systému a osoby vykonávající
kompetence podle zvláštních právních předpisů, kteří jsou povinni se na vyzvání prokázat
služebním průkazem.

Na přístupových cestách (účelový komunikacích) do honitby budou žadatelem umístěny
informační tabule s upozorněním na tento zákaz spolu s kopií OOP. Žadatel seznámí se zněním
tohoto OOP myslivecké stráže a vybaví je jeho kopií.
Odůvodnění:
OSSM obdržel dne 13.6.2022 žádost uživatele honitby Rájov č. 16, tj. společnosti ZAKOM s.r.o., Za
Nádražím 2654, 397 01 Písek, IČO: 25171747 ve věci nařízení zákazu vstupu pro honitbu Rájov pro
období od 1.8.2022 do 31.12.2022 ve stanovené měsíce takto: srpen od 19:00 hodin do 7:00 hodin
následujícího dne; září od 17:00 hodin do 8:00 hodin následujícího dne; říjen od 16:00 hodin do 8:00
hodin následujícího dne; listopad od 15:00 hodin do 8:00 hodin následujícího dne; prosinec od 15:00
hodin do 8:00 hodin následujícího dne. Časové omezení zákazu vstupu bylo orgánem státní správy
stanoveno na západ a východ slunce od července do prosince roku 2022, kdy se předpokládá zákaz
vstupu do honitby nejvýše do 2 hodin před západem slunce a do nejvýše 2 hodin po východu slunce
s ohledem na aktivitu zvěře, která má největší aktivitu právě na soumrak, přes noc a na rozednění.
Opatření je vydáváno k zajištění bezpečnosti osob při lovu spárkaté zvěře, včetně ochrany zařízení,
které je pro lov zvěře používáno, a proto OSSM vydal návrh OOP tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
návrhu.
Poučení:
Ve smyslu § 172 odst. 4 může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo námitky. Správní
orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se
s nimi v jeho odůvodnění, a dále podle § 172 odst. 5 mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné
odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu
nelze prominout.

Příloha:
Mapa s vyznačením hranic honitby Rájov č. 16

Tento dokument návrhu a mapa je součástí oznámení o vydání opatření obecné povahy vedené pod č.
j. OZP/22/2067-3, ze dne 13.6.2022

