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ROZHODNUTÍ

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí (Dále jen „Orgán státní správy myslivosti“), místně
příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád), jako orgán státní správy myslivosti příslušný dle ustanovení dle § 57 odst. 4 zákona č.
449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o myslivosti) a s rozsahem
působnosti vymezeným podle § 60 zákona o myslivosti v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona o
myslivosti
nařizuje
zákaz vstupu do honitby Obora Janovice na dobu od 14. října 2019 do 31. ledna 2020 při dodržení těchto
podmínek:

1. Zákaz vstupu neplatí pro vlastníky pozemků v oboře, pracovníky vykonávající v daném území státní
správu, nájemce obory a pracovníky vykonávající smluvní práce v lesích.

2. Žadateli se ukládá, aby zákaz vstupu zřetelně označil v terénu na všech přístupových bodech do
obory a po uplynutí doby zákazu označení neprodleně odstranil.

3. Zákaz vstupu je platný až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Účastníky řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád jsou:
Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČO 42196451
Odůvodnění:
Správní orgán obdržel žádost o omezení vstupu do honitby Obora Janovice a to na období od 1. 9.2018 do
31.1.2019. Žádost podal držitel honitby Obora Janovice, kterým je společnost Lesy ČR s.p., Přemyslova

1106, 501 68 Hradec Králové, IČO 42196451, lesní správa Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky (dále jen
„držitel honitby“). Držitel honitby užívá oboru ve vlastní režii. Důvodem podání žádosti je zamezení
stresování zvěře zvýšenou návštěvností obory a zajištění tak klidových zón pro zvěř a to v tomto období, kdy
bude probíhat lov jelení zvěře. Jelení zvěř je v době říje velice neklidná a mohlo by dojít i k napadení člověka
říjným jelenem. Takové případy se na území ČR již několikrát staly. Jelení zvěř je v době lovu velice neklidná,
zalézá do houštin, kde by ji lehko mohly vyplašit např. sběrači hub. Toto zbytečné stresování zvěře by mohlo
velice významně omezit lov v dané oboře, která byla uznána s cílem chovu a lovu zvěře a dále by mohlo
dojít k poranění zvěře. Lov jelení zvěře probíhá pomocí kulových střelných zbraní s takovou energií střely,
že tato projde tělem loveného kusu, může změnit směr letu a následně by mohla nechtěně zasáhnout
člověka, který by nikým nepozorován procházel kolem. Honitba Obora Janovice je trvale oplocena a je tedy
zamezeno nechtěnému úniku zvěře mimo oboru. Toto oplocení bylo budováno i z důvodu zamezení vstupu
veřejnosti do obory a narušování klidových oblastí, kde se zvěř zdržuje. Z hlediska zvýšené bezpečnosti při
lovu tohoto druhu zvěře je nutné zamezit vstupu veřejnosti do obory.
Na základě předložené žádosti a po zhodnocení uvedených negativních vlivů veřejnosti v honitbě Obora
Janovice rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického
kraje, a to podáním učiněným u Odboru životního prostředí Městského úřadu Chrudim. V odvolání se
uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu stejnopisů, který
odpovídá počtu účastníků řízení, nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady
Městský úřad Chrudim. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČO 42196451 (datová schránka)
Na vědomí:
Obec Morašice, Morašice 17, 538 02 Morašice u Chrudimě (datová schránka)
Obec Úherčice, Úherčice 32, 538 03 Heřmanův Městec (datová schránka)
Obec Vápenný Podol, Vápenný Podol 74, 538 03 Heřmanův Městec (datová schránka)
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