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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A
Návrh opatření obecné povahy

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, příslušný dle ust. § 7 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 2 odst. 
1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění 
pozdějších předpisů a jako orgán státní správy myslivosti, příslušný podle § 60 
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále také „zákon o myslivosti“), 
místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, (dále 
jen „správní řád“), podle § 171 až § 174 správního řádu a v souladu § 9 odst. 3 zákona 
o myslivosti vydává

opatření obecné povahy, kterým se nařizuje omezení vstupu do honitby Hojsova Stráž.

Do honitby č. 021 – Hojsova Stráž, v katastrálním území Hojsova Stráž (Město Železná 
Ruda), Pancíř (Město Železná Ruda), Špičák (Město Železná Ruda), Hamry na Šumavě 
(Obec Hamry) a Javorná na Šumavě (Obec Čachrov), v rozsahu graficky znázorněném 
v příloze č. 1 - Území s omezením vstupu, se nařizuje zákaz vstupu v období od 01. 09. 
2020 do 31. 10. 2020 v hodinách od 17:00 do 10:00 hodin následujícího dne, a to z důvodu 
zajištění klidu zvěře, který má usnadnit její lov a minimalizovat migraci zvěře mezi honitbami. 
Dalším důvodem je zajištění bezpečnosti osob v období lovu.

Opatření obecné povahy „Omezení vstupu do honitby Hojsova Stráž“ nabývá účinnosti 
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a pozbývá účinnosti dnem 01. 11. 2020 
v 10:00 hod.

Uvedený zákaz se nevztahuje na: 
- Vlastníky nemovitostí
- Hospodařící subjekty a jejich zaměstnance
- Složky integrovaného záchranného systému
- Osoby vykonávající právo myslivosti
- Osoby vykonávající kompetence podle zvláštních právních předpisů

N á v r h   o d ů v o d n ě n í

Na území vymezeném přílohou č. 1 Území s omezením vstupu, je dlouhodobě vysoký 
početní stav jelena evropského (Cervus elaphus), který v daných podmínkách působí 
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značné škody na majetku hospodařících subjektů. Pro omezení nárůstu škod a 
zefektivnění hospodaření subjektů je nezbytné snížit populační hustotu jelena 
evropského jako druhu zvěře, která se největší měrou podílí na snižování výnosů ze 
zemědělského a lesního hospodaření. Protože vymezená část honitby Hojsova Stráž je 
z převážné části tvořena lesními porosty, kde lov je komplikovaný a nesnadný, je tedy 
potřebné zajistit podmínky pro efektivní a maximálně bezpečný lov.
Z výše uvedených důvodů za účelem naplnění podmínek pro snížení stavů zvěře 
působící škody rozhodl Městský úřad Klatovy o omezení vstupu do honitby č. 021 
Hojsova Stráž tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto opatření, na návrh uživatele 
honitby Hojsova Stráž, PRIMA PRESS s.r.o., IČO: 26353440, Borská 46, 301 00 Plzeň.
Zákaz vstupu do honitby je vymezen dobou, která je nezbytná pro efektivní lov jelena 
evropského, tedy od odpoledních hodin do hodin ranních, kdy je s ohledem na jeho 
etologii (způsob života) nejvhodnější doba pro jeho individuální lov.
Zákaz je vztažen na dobu uvedenou ve výroku opatření tak, aby zároveň co nejméně omezil 
vstup do honitby a přitom byl naplněn účel opatření.  Při určení časového intervalu, v němž je 
vstup do honitby zakázán tedy Městský úřad vycházel z principu proporcionality tak, aby 
zásah do práv dotčených osob byl minimalizován pouze na míru nezbytně nutnou pro 
realizaci potřebných opatření. Je přitom také obecně známo, že zvěř, která není rušena je 
klidnější, což zvyšuje šanci na její ulovení, což je dalším důvodem zákazu vstupu do honitby. 
Dále je pak nařízení omezení vstupu do honitby motivováno též snahou o zajištění 
maximální bezpečnosti v průběhu intenzivního lovu jelena evropského, kdy spolu 
s omezením pohybu třetích osob v honitbě se radikálně sníží i pravděpodobnost nechtěného 
zranění či usmrcení těchto osob.    
Městský úřad vyňal ze zákazu vstupu do honitby vlastníky nemovitostí, hospodařící 
subjekty a jejich zaměstnance, složky integrovaného záchranného systému, osoby 
vykonávající právo myslivosti a osoby vykonávající kompetence podle zvláštních 
právních předpisů. Uvedená výluka je opět vedena snahou městského úřadu naplnit 
princip proporcionality a formulována v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona o 
myslivosti, tak aby nebylo narušeno užívání a obhospodařování nemovitostí, které se 
nacházejí na území honitby. Nezbytné je též vynětí složek integrovaného záchranného 
systému, které mají za úkol ochranu životů a zdraví lidí a majetku. Osobami, 
vykonávajícími kompetence podle zvláštních předpisů je pak třeba rozumět úřední 
osoby vykonávající kompetence podle zvláštních předpisů, např. dozorovou činnost 
podle zákona o myslivosti (zák. č. 449/2001 Sb.), lesního zákona (zák. č. 289/1995 Sb.), 
veterinárního zákona (zák. č. 166/1999 Sb.) apod. Zákaz se též nevztahuje na osoby 
pohybující se po veřejných komunikacích za účelem obecného užívání v souladu 
s právními normami.
Uživatel honitby č. 021 Hojsova Stráž, PRIMA PRESS s.r.o., IČO: 26353440, Borská 46, 
301 00 Plzeň, pro ochranu veřejnosti, s odkazem na toto opatření obecné povahy o 
zákazu vstupu, označí zřetelně cedulemi předmětné (vymezené) části honitby v terénu 
(zejména na začátku a konci cest) a bude je udržovat po celou dobu platnosti 
rozhodnutí. Po uplynutí doby zákazu vstupu budou cedule uživatelem odstraněny. 
Cedule musí obsahovat zejména dobu platnosti opatření, účel, pro který je vydáváno, 
vymezené území a kontaktní osobu uživatele honitby.

Platnost a účinnost 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 173 odst. 1) 
správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a pozbývá účinnosti dnem 
01. 11. 2020 v 10:00 hodin. 
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P o u č e n í

Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu mohou proti tomuto návrhu opatření obecné 
povahy podat vlastníci nemovitostí, jakož i další osoby, jejichž oprávněné zájmy mohu být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, písemné odůvodněné námitky, a to ve lhůtě 30 
dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu. Námitky se podávají k Městskému úřadu Klatovy, 
Odboru životního prostředí.

 „otisk úředního razítka“

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru ŽP

Vyvěšeno dne:     ……………….. Sejmuto dne:     ………………..

(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení; vyvěšení dokumentu 
na úřední desce včetně dálkového přístupu minimálně po dobu 15 dnů; následně žádáme 
dokument zaslat potvrzený zpět zdejšímu OŽP)

Rozdělovník
S žádostí o vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Městský úřad Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda
Obecní úřad Hamry, Hamry č.p. 30, 340 22 Hamry
Úřad městyse Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy

Na vědomí:
Lesy ČR s.p., Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda
PRIMA PRESS s.r.o., IČ: 26353440, Borská 46, 301 00 Plzeň
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