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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství (dále jen
„Ministerstvo zemědělství“), jako příslušný orgán státní správy myslivosti podle § 58 odst.
1 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o myslivosti“) a podle ustanovení § 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
s § 9 zákona o myslivosti oznamuje
opatření obecné povahy, kterým se nařizuje zákaz vstupu do honitby Obora Prosíčka.
Požadované omezení vstupu do honitby Obora Prosíčka v katastrálních území
Jabloneček (číslo k. ú. 799106), Vicmanov (číslo k. ú. 661341) a Mukařov u Jiviny (číslo k. ú.
661317), tj. do celé obory Prosíčka bez výjimky a celoročně, z důvodu intenzívního chovu
divokých prasat a ochrany života a zdraví veřejnosti při kontaktu se zvěří, bezpečnosti při
provádění odstřelu prostřednictvím loveckých zbraní a dále zajištění klidu a vytvoření
podmínek pro dobrý zdravotní stav chované zvěře.
Opatření obecné povahy „Zákaz vstupu do obory Prosíčka“ bude platné od jeho účinnosti na
dobu neurčitou.

Uvedená opatření se nevztahují na hospodářskou činnost vlastníků, popř. nájemců
honebních pozemků.
Opatření obecné povahy se vydává podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona o myslivosti na
základě žádosti Vojenských lesů a statků ČR, s. p. (dále jen „VLS“), jakožto držitele
i uživatele obory Prosíčka.

ODŮVODNĚNÍ
Dne 5. 4. 2017 byla Ministerstvu zemědělství doručena Žádost VLS o celoroční zákaz vstupu
do honitby Obora Prosíčka, z důvodu intenzívního chovu divokých prasat, kdy proces
reprodukce, rození a výchovy mláďat a provádění lovů bude probíhat celoročně, dále
z důvodu ochrany života a zdraví veřejnosti při kontaktu se zvěří, bezpečnost při provádění
odstřelu prostřednictvím kulových zbraní a zajištění klidu a vytvoření optimálních podmínek
pro dobrý zdravotní stav chované zvěře. Zákaz vstupu nebude negativně ovlivňovat
hospodářské činnosti jiných vlastníků honebních pozemků, protože se v oboře pozemky
jiných vlastníků, kteří by vykonávali takovéto činnosti, nenacházejí.
Obora Prosíčka byla uznána dne 6. 12. 2016, jako vlastní honitba držitele VLS – obora pro
černou zvěř s celkovou výměrou 208,7523 ha.
Podle ustanovení § 9 odst. 3 může na žádost uživatele honitby orgán státní správy myslivosti
v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů nařídit přiměřené omezení
nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy
a omezení jiných sportovních nebo zájmových činností. Uvedená opatření se nevztahují na
hospodářskou činnost vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků.
Obora je podle § 2 písm. j) druh honitby s podmínkami pro intenzívní chov zvěře s obvodem
trvale a dokonale ohrazeným nebo jinak uzpůsobeným, že chovaná zvěř z obory nemůže
volně vybíhat. S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné zajistit chované zvěři patřičnou
ochranu a poskytnou jí optimální životní podmínky.
Zákaz vstupu do obory Prosíčka má zabránit rušení zvěře při kladení mláďat. Neopatrný
a nekontrolovaný pohyb osob v honitbě má zpravidla za následek vyrušení zvěře při péči
o mláďata, což může vést k úhynu mláďat, ale i ohrožení veřejnosti. Účelem zákazu vstupu
do obory Prosíčka má dále být minimalizace pohybu veřejnosti, a tím snížení rizika ohrožení
veřejnosti loveckými zbraněmi, při celoročním lovu divokých prasat, který zde má probíhat.
Navrhované omezení je ve smyslu obecně závazného předpisu přípustné, je pro daný typ
honitby účelné a navrhované opatření je činěno ve prospěch ochrany myslivosti, zlepšení
životních podmínek zvěře a ochrany veřejnosti.
Návrh byl projednán s Ministerstvem životního prostředí, odborem výkonu státní správy V,
1. máje 858/26, 460 01 Liberec 3 (dále jen „MŽP“), jako dotčeným orgánem státní správy.
MŽP nemá námitek k celoročnímu zákazu vstupu do obory Prosíčka. MŽP sdělilo, že zákaz
vstupu do obory není v konfliktu se zájmy ochrany přírody a krajiny.
Shora uvedeným opatřením obecné povahy bude zajištěna bezpečnost osob, které by mohly
být ohroženy v době chovu a lovu divokých prasat, dále bude zajištěn klid chované zvěře.
U všech přístupů do honitby Obora Prosíčka bude vhodnou formou jasně a zřetelně
vyznačena informace o zákazu vstupu do této obory.
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POUČENÍ
Ve smyslu § 172 odst. 4 může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné
připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření
obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Dále podle § 175 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.

Ing. Martin Žižka, Ph.D.
ředitel odboru

Otisk úředního razítka

Tento návrh musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.
Rozdělovník
- Vojenské lesy a statky ČR, s . p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 5
K vyvěšení na úřední desce:
- Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1
- Městský úřad Ralsko, Kuřívody 701, 471 24 Mimoň
- Obecní úřad Mukařov, Mukařov 12, 295 01 Mnichovo Hradiště

Úřady se žádají o vyvěšení tohoto návrhu opatření obecné povahy na úřední desce po dobu
15 dnů a po uplynutí této lhůty o sejmutí, vyznačení údajů o vyvěšení a neprodlené vrácení
návrhu opatření obecné povahy zpět Ministerstvu zemědělství.
Vyvěšeno dne:………………….
Sejmuto dne:…………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:……………….

Vypraveno dne
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