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V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A 

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, jako věcně příslušný podle § 57 odst. 4 a 

§ 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o myslivosti“), a jako místně příslušný správní 

orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zveřejňuje 

v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy, včetně odůvodnění, ve věci omezení vstupu do části 

honitby Obora Jinošov v době kladení mláďat (tj. od 15. května do 20. června každého roku po dobu platnosti nájemní smlouvy),  

Návrh podal dne 28. 04. 2016 uživatel honitby Obora Jinošov, tj. společnost FIBA. K, spol. s. r. o., se sídlem nám. Svobody 

87/18,  602 00 Brno.  

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: 

Omezení vstupu do části honitby Obora Jinošov, dle přílohy č. 1 k tomuto návrhu opatření,  

v době od 15. května do 20. června. 

O d ů v o d n ě n í: 

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, obdržel dne 28. 04. 2015 žádost uživatele 

honitby Obora Jinošov, tj. společnosti FIBA. K, spol. s. r. o., se sídlem nám. Svobody 87/18,  602 00 Brno, o omezení vstupu do 

části honitby v době kladení mláďat (od 15. května do 20. června každého roku po dobu platnosti nájemní smlouvy), a to dle §9 

odst. 3 zákona o myslivosti. Část honitby, která je předmětem žádosti, byla při ústním jednání spojeném s místním šetřením dne 

04. 06. 2015, upřesněna a je zakreslena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto návrhu opatření. Jedná se o část honitby o 

ploše cca 10,5 ha v jihovýchodní části obory. Na této ploše nejsou značené stezky ani opravené pěšinky. Jedná se o plochu, kde 

se v převážné míře zvěř zdržuje a část louky, kde klade daňčata. Důvodem pro omezení vstupu v době kladení mláďat je, že 

uživatel honitby investoval do nákupu a vypouštění zvěře do honitby, aby dosáhl alespoň minimálního stavu zvěře a 

předpokládá, že omezením vstupu přispěje ke zdárnému kladení mláďat, protože ve vysokém lese obory není kryt.  S tímto 

návrhem souhlasí i držitel honitby, tj. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, neboť je to 

v souladu s článkem dva, odst. 3 písm. b) nájemní smlouvy. 

 V § 9 odst. 3 zákona o myslivosti je uvedeno, že na žádost uživatele honitby může orgán státní správy myslivosti, 

zejména 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 Jinošov je převážně tvořena lesními porosty  ve věku 150 a více let, v porostech nejsou mlaziny nebo mladé 

kultury, kde by se zvěř mohla částečně skrýt. Návštěvníci obory se mohou pohybovat po celé oboře po řadě opravených pěšin, 

průhledů a lesních cest. S tím je spojen stres, který pohyb návštěvníků může u zvěře vyvolávat. V průběhu roku se s tím zvěř 

dokáže vypořádat přesunem do jiné části obory ale v době, kdy jsou kladena mláďata, je pohyb zvěře omezený. Může nastat i 

situace, kdy se neznalý návštěvník bude snažit „opuštěné“ daňče zachránit. Proto je cílem tohoto opatření obecné povahy 

vyloučit pohyb veřejnosti v části obory, která není pro návštěvníka tolik atraktivní a zpřístupněná, protože zde nejsou opravené 

pěšinky a lesní cesty a vytvořit tak určitou klidovou plochu pro zvěř. Zvěř si zvykne na omezený pohyb návštěvníků v této části 

obory, bude se zde více zdržovat a je pravděpodobné, že zde bude i klást daňčata. Těm bude navíc poskytnut klid pro první dny 

svého života. K tomuto účelu by mělo omezení po dobu od 15. května do 20. června běžného roku postačovat. Platnost tohoto 

opatření se stanovuje pod dobu nájemní smlouvy, tj. do 20.6.2023. 

 Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření 
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obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.  

 V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, 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. 

 Dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichţ práva, povinnosti nebo 

zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti 

návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 

MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor ţivotního prostředí a ţivnostenský, vyzývá v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 4 

správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15-ti dnů 

ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy.  

 Do podkladů pro omezení vstupu do části honitby Obora Jinošov, je možno nahlédnout na odboru ŽPŽ MěÚ Náměšť 

nad Oslavou, Palackého 660, I. poschodí, dveře č. 4.   

 

 

 

                                                                                                      Ing. Tomáš Sedláček 

                                                                                                         vedoucí odboru ŽPŽ 

 

Obec Jinošov se ţádá o vyvěšení celého tohoto návrhu opatření obecné povahy na místě k tomu určeném po dobu 

stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení OŢPŢ MěÚ Náměšť nad Oslavou. Po stejnou 

dobu bude návrh vyvěšen i na úřední desce MěÚ Náměšť nad Oslavou. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

Datum vyvěšení:     Datum sejmutí: 

………………………………………………….  …………………………………………………. 

 Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení               Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí  

Razítko:                    Razítko: 

 

 

Rozdělovník: 

FIBA. K, spol. s. r. o., se sídlem nám. Svobody 87/18,  602 00 Brno (DS) 

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, adresa pro doručení Lesy ČR, s.p., LS Náměšť nad 

Oslavou, Zámecká 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou (doručí se DS) 

Obec Jinošov, 675 71 Náměšť nad Oslavou (DS) 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů, Žižkova 57, 587 33 

Jihlava (DS) 
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