Č.j.: 3226/OŽP/18-4

Karlovy Vary 30.7.2018

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Zákaz vstupu do honitby Čerťák, Kojšovice

Magistrát města Karlovy Vary, 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 Čerťák a Kojšovice, zákaz jízdy koňmi a tažnými psy
a dalších sportovních a zájmových činností, vstupu do honitby ostatními osobami (dále jen „zákaz“)
pro honitbu Čerťák a Kojšovice na žádost uživatele honitby a to do lesních porostů a to z důvodů
bezpečnosti a zajištění řádného provádění odlovu spárkaté zvěře a to v tomto rozsahu:
1) doba zákazu bude platit od nabytí právní moci opatření obecné povahy od 1.9.2018 do
31.10.2018 v časovém rozmezí od 17.00 hodin do 08.00 hodin následujícího dne a od 1.11.2018
do 30.11.2018 v časovém rozmezí od 16.00 hodin do 09.00 hodin následujícího dne
2) zákaz vstupu do honitby bude platit na lesních honebních pozemcích v rámci honiteb Čerťák a
Kojšovice
3) zákaz vstupu bude zřetelně vyznačen na všech přístupových cestách.

Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) se vydává pro honitbu Čerťák, identifikační kód honitby
CZ4103202037, jejímž držitelem jsou LČR, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČO
42196451 a honitbu Kojšovice identifikační kód honitby CZ4103310038, jejímž držitelem je Honební
společenstvo Toužim – Kojšovice, Chyše 141, 364 53 Chyše, IČO 05347416
Uvedený zákaz se nebude vztahovat na hospodářskou činnost vlastníka, popřípadě nájemce výše
uvedených pozemků.
Na přístupových cestách budou žadatelem umístěny informační tabule s upozorněním na tento zákaz
spolu s kopií OOP. Žadatel seznámí se zněním tohoto OOP personál a vybaví odpovědné pracovníky
jeho kopií.
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Odůvodněni
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí jako orgán státní správy myslivosti (dále jen
„OSSM“) obdržel dne 13.7.2018 pod č. j. 3226/OŽP/18-1 žádost uživatele honitby Čerťák a Kojšovice
tj. STARÁ LOUKA, spol. s r.o., Dr. D. Bechera 26, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26334046, ve věci nařízení
zákazu vstupu pro honitbu Čerťák a Kojšovice pro období od 1. 9. 2018 do 31.10.2018 v časovém
rozmezí od 17.00 hodin do 08.00 hodin následujícího dne a od 1.11.2018 do 30. 11. 2018 v časovém
rozmezí od 16:00 hodin až do 9:00 následujícího dne.
Opatření je vydáváno k zajištění bezpečností osob pří 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 účastníka
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 vlastnící 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.

Stanislava Zettlová
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník
1. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČO: 42196451, zastoupené
Lesní správou Toužim, Plzeňská 580, 364 01 Toužim
2. Honební společenstvo Toužim – Kojšovice, Chyše 141, 364 53 Chyše, IČO 05347416
3. STARÁ LOUKA, spol. s r.o., Dr. D. Bechera 26, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26334046
K vyvěšení na úřední desce (po dobu 30 dnů):
1. Městský úřad Toužim, Sídliště 428, 364 01 Toužim
2. Obecní úřad Štědrá, Štědrá 43, 364 51 Žlutice
3. Městský úřad Bochov, Náměstí míru 1, 364 71 Bochov
4. Městský úřad Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice

