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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ZÁKAZ VSTUPU DO HONITBY VELKÁ HLEĎSEBE č. 6
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 opatření obecné povahy zákaz vstupu do honitby Velká Hleďsebe č. 6, zákaz jízdy
koňmi a tažnými psy a dalších sportovních a zájmových činností, vstupu do honitby
ostatními osobami (dále jen „zákaz“) pro honitbu Velká Hleďsebe č. 6 na žádost uživatele
honitby, a to do lesních porostů a na pozemky, které slouží pro zemědělskou a lesní výrobu.
Důvodem je zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v honitbě a řádného provádění
odlovu spárkaté zvěře a to v tomto rozsahu:
1) Doba zákazu platí od 1.9.2021 do 31.12.2021.
2) Zákaz vstupu do honitby je omezen na časové období: září od 18:00 hodin do 7:30 hodin
následujícího dne; říjen od 17:00 hodin do 8:00 hodin následujícího dne; listopad od 16:00
hodin do 8:00 hodin následujícího dne; prosinec od 15:00 hodin do 8:00 hodin
následujícího dne.
3) Zákaz vstupu do honitby platí 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 Velká Hleďsebe č. 6,
identifikační kód honitby CZ4105210006, jejíž uživatelem je Myslivecký spolek Velká
Hleďsebe, Purkyňova 263, Velká Hleďsebe, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 47721596.
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 pracovníky orgánů státní správy, kteří
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jsou povinni se na vyzvání prokázat služebním průkazem. Složky integrovaného
záchranného systému a osoby vykonávající kompetence podle zvláštních právních předpisů.
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 21.4.2021 žádost uživatele honitby Velká Hleďsebe č. 6 tj. Mysliveckého
spolku Velká Hleďsebe, Purkyňova 263, Velká Hleďsebe, 353 01 Mariánské Lázně, IČO:
47721596 ve věci nařízení zákazu vstupu pro honitbu Velká Hleďsebe pro období od
1.9.2020 do 31.12.2020 ve stanovené měsíce takto: září od 18:00 hodin do 7:30 hodin
následujícího dne; říjen od 17:00 hodin do 8:00 hodin následujícího dne; listopad od 16:00
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 září do prosince roku 2021, kdy se předpokládá zákaz vstupu do
honitby nejvýše v časovém rozmezí od 2 hodin před západem slunce a do 2 hodin po
východu slunce s ohledem na aktivitu zvěře, která má největší aktivitu právě na soumrak,
přes noc a na rozednění.
Dne 29.5.2021 bylo oznámeno veřejnou vyhláškou zahájení řízení o vydání OOP, kdy
přílohou oznámení byl návrh OOP. Zároveň správní orgán vyzval dotčené osoby, aby
k návrhu podaly připomínky nebo námitky do 7.6.2021.
Správní orgán obdržel celkem 2 připomínky či námitek:
30.4.2021 námitka obce Tři Sekery s těmito body:
Obec Tři Sekery nesouhlasí se zákazem vstupu do honitby Velká Hleďsebe č. 6 a žádáme o
úpravu časových údajů takto: červenec: od 21,30 hodin do 6 hodin následujícího dne,
srpen: od 20,30 hodin do 6 hodin následujícího dne,
září: od 19,30 hodin do 7 hodin následujícího dne,
říjen: od 18,30 hodin do 7 hodin následujícího dne,
listopad: od 17 hodin do 7 hodin následujícího dne,
prosinec: od 16 hodin do 8 hodin následujícího dne.
Zdůvodnění : Prakticky celá honitba dle přílohy č.1 se nachází ve správním území naší obce.
Zakazovat lidem vstup do lesa je omezování svobody pohybu na tomto území. Lidé tam
chodí sbírat houby a z Krásného vede honitbou velmi hezká a hojně využívaná lesní
zpevněné cesta, která je součástí vyznačené turistické trasy LČr. Je nepřijatelné, aby se
například zrovna tato trasa nesměla využívat vnávrhu OOP době.
Zminulých námi a dalšími obcemi podaných připomínek víme, že úplného zrušení opatření
zabránit nedokážeme, ale žádáme Vás o zvážení námi podané připomínky.
Zcela nakonec Vám sděluji: předpokládám, že OOP má chránit i ty občany, kteří se vlese
budou pohybovat. ŽÁDNÝ MYSLIVEC NESMÍ STŘÍLET NA NIC, CO PŘESNĚ A NAPROSTO
ZŘETELNĚ NEVIDÍ.
OSSM:
Po dohodě s uživatelem honitby byla z OOP vyčleněna část honitby u Sekerských Chalup,
kde zákaz platit nebude. Zákaz se bude vztahovat pouze na místo, kde bude odlov
prováděn. Zákaz bude platit na části honitby, kde je souvislý lesní porost. Zde bohužel
dochází ke střetu se zájmy obyvatelstva a uživatele honitby, který má určitá práva a
povinnosti vůči držiteli honitby a orgánu státní správy myslivosti. Jedná se hlavně o
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snižování stavů zvěře a zabránění škodám na lesních porostech spárkatou zvěří. Uživatel
honitby má stanoven plán lovu, který musí splnit a pokud je zvěř v lesním komplexu
neustále rušena neukázněnými návštěvníky, tak je její lov prakticky nemožný a pro lovce i
velmi nebezpečný k hlediska možného ohrožení návštěvníka střelbou z kulové zbraně. Proto
byla doba zákazu vstupu omezena v průběhu dne časem dle západu a východu slunce
v průběhu kalendářního roku na cca od dvou hodin před západem a 2 hodiny po východu
slunce. Oproti podané žádosti bude zákaz vstupu platit 4 měsíce. Období prázdnin nebude
do období zákazu zahrnuto z důvodu potenciální rekreace obyvatelstva v okolí obcí.
Bohužel lov zvěře srnčí a vysoké dle zákona o myslivost nelze provádět pouze v nočních
hodinách, kdy se jedná o zakázaný způsob lovu. Z tohoto důvodu správní orgán nesouhlasí
s časovou úpravou zákazu vstupu a časové horizont 2 hodiny před západem slunce a 2
hodiny po západu slunce je minimálním časem, kdy není možné zvěř rušit, aby vůbec vyšla
z krytu na pastvu. Správní orgán souhlasí s tezí, že není možně vystřelit na něco co nikdo
neví co je. Takový to jen není ani možný a lovec musí střílet na zvěř, kterou má obeznanou,
ale musí k tomu mít časový prostor, aby zvěř měl vůbec šanci vidět. Nejde jen o přímou
střelu a také je zde nutno hovořit o odražené kulce, která může putovat mimo směr střelby
a může způsobit fatální následky. OOP je koncipováno i právě na ochranu obyvatel v lese se
pohybujících. Stává se že, někteří občané sportují po lesích i v nočních hodinách při baterce
či jiném zdroji umělého osvětlení a zvěř je tak to plašena i v nočních hodinách a Myslivecký
spolek nemá prostor k řádnému výkonu práva myslivosti v pronajaté honitbě.
12.5.2021 námitka Obce Velká Hleďsebe:
Námitku odůvodňujeme tak, že předmětný návrh je neproporční ve vztahu k institutu
obecného užívání lesa dle § 19 a násl. zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon. Navrhovatel si
uvědomuje, že podle § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, lze vstup do lesa
omezit či zakázat. Předmětné ustanovení ovšem není ustanovením nárokovým (viz dikce
„může“). Proto je třeba při každé úvaze o zákazu vstupu do lesa učinit úvahu o minimalizaci
dopadů na obecné užívání lesa. Zde je nutno zdůraznit, že k rozsáhlému zákazu vstupu do
téže honitby došlo ve velké míře i v loňském roce. Proto by letošní rok mělo být omezení
vstupu do lesa, který plní významnou rekreační funkci (tím spíš v době pandemie nemoci
covid-19), zvoleno ve výrazně menším rozsahu.
Zároveň uvádíme, že návrh opatření obecné povahy je neurčitý, neboť přiložená mapa je jen
málo podrobná a nelze z ní přesně určit pozemky, jimiž má být území , na které se opatření
obecné povahy vztahuje, definováno. Zde chybí např. konkrétní výčet pozemků či přesnější
mapa.
OSSM: Po dohodě s uživatelem honitby byla z OOP vyčleněna část honitby u Sekerských
Chalup, kde zákaz platit nebude. Zákaz se bude vztahovat pouze na místo, kde bude odlov
prováděn. Zákaz bude platit na části honitby, kde je souvislý lesní porost. Taktéž byla
zkrácena doba zákazu pouze od 1.9.2021 do 31.12.2021, a to na hlavní loveckou sezónu
mimo hlavní letní prázdniny. Správní orgán si uvědomuje pandemickou situaci, která se ale
rapidně lepší a díky vládním uvolňování vládních opatření je mnohem větší možnost
společenského, sportovního a kulturního vyžití obyvatelstva než v roce 2020. I tohoto
důvodu správní orgán přistoupil k vydání opatření obecné povahy se zákazem vstupu do
honitby Velká Hleďsebe. Co se týče mapového zákresu, tak správní orgán si není vědom
nepřehlednosti mapového zákresu, kdy není možné do opatření uvést všechny pozemky,
kterých by se zákaz týkal, jelikož opatření obecné povahy musí být v úplném znění vyvěšeno
na všech přístupových cestách do honitby a mapový podklad je pro orientaci základem.
Nicméně nový mapový zákres je přílohou tohoto opatření obecné povahy.
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Z výše uvedených námitek správní orgán dospěl ke zmenšení plochy zákazu vstupu. OOP
bude zakazovat vstup do části honitby (Příloha č. 1) - září od 18:00 hodin do 7:30 hodin
následujícího dne; říjen od 17:00 hodin do 8:00 hodin následujícího dne; listopad od 16:00
hodin do 8:00 hodin následujícího dne; prosinec od 15:00 hodin do 8:00 hodin následujícího
dne, tudíž v době, kdy je předpoklad provádění individuálních lovů (lov na čekané).
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 opatření.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu.
Ing. Pavel Nečas
vedoucí odboru ŽP
Příloha:
Příloha č. 1 - Mapa s vyznačením hranic zákazu vstupu do honitby Velká Hleďsebe č. 6
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, Stará Voda, Tři Sekery, Velká Hleďsebe a Valy 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 (na dodejky, DS):
Myslivecký spolek Velká Hleďsebe, Purkyňova 263, Velká Hleďsebe, 353 01 Mariánské
Lázně, IČO: 47721596
Obec Stará Voda, Stará Voda 88, Stará Voda, 353 01 Mariánské Lázně; IDDS: xnqbywe
Obec Tři Sekery, Tři Sekery 82, Tři Sekery, 353 01 Mariánské Lázně; IDDS: xrcbjj
Obec Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, Velká Hleďsebe, 353 01 Mariánské Lázně; IDDS: r9jbapp
Obec Valy, V Lukách 21, Valy, 353 01 Mariánské Lázně; IDDS: gbhb474
Ostatní:
Lesy České republiky, s. p., Lesní závod Kladská, K pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart,
IČO: 42196451; IDDS: e8jcfsn

