Městský úřad Poděbrady
odbor životního prostředí
Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
tel. 325 600 487, fax 325 614 486, e-mail: uchytil@město-podebrady.cz
_______________________________________________________________________________________
_____
VÁŠ
DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
UKL.ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

č.j. /MEUPDY/0040403/ŽP/2022
206/V/5
Uchytil
325600487
325600447
uchytil@mesto-podebrady.cz

DATUM. :
30.5.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Zákaz vstupu do obory Kněžičky
Městský úřad v Poděbradech, odbor životního prostředí, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností a
jako příslušný orgán státní správy myslivosti dle § 57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve
znění pozdějších předpisů ( dále jen ,, zákona o myslivosti“) a místně příslušný správní orgán dle
ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) 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 dle § 9 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti návrh
opatření obecné povahy na omezení vstupu do obory Kněžičky na žádost vlastníka a uživatele honitby Obora
Kněžičky a to z důvodu rušení, zneklidňování a stresování zvěře a dále z důvodu zajištění bezpečnosti osob
v období lovu spárkaté zvěře v tomto rozsahu :
1)
2)
3)
4)

Doba zákazu bude platit od 1.7.2022 – 30.9.2022
Zákaz se týká pouze lesních porostů a cest výše uvedené honitby
Zákaz vstupu bude zřetelně označen v terénu a na všech přístupových cestách
Po uplynutí doby zákazu bude označení odstraněno

Opatření obecné povahy se vydává pro honitbu obora Kněžičky , identifikační kód honitby CZ 2119606019,
jejímž držitelem a uživatelem je Kinský dal Borgo a.s. , se sídlem Komenského V 503 51 Chlumec nad
Cidlinou, IČO 27461602.
Uvedený zákaz se nebude vztahovat na hospodářskou činnost vlastníka, zaměstnance obory, obyvatel
s trvalým bydlištěm v oboře a osob se zvláštním povolením vstupu a vjezdu do obory Kněžičky.
Na přístupových cestách a v terénu budou žadatelem umístěny informační tabule s upozorněním na tento
zákaz , spolu s kopií ,, opatření obecné povahy“. Žadatel seznámí s tímto opatřením personál a vybaví
odpovědné pracovníky jeho kopií.
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Odůvodnění:
Městský úřad v Poděbradech, odbor životního prostředí, obdržel dne 25.5.2022 pod č.j.
MEUPDY/0040403/ŽP/2022 žádost vlastníka a zároveň uživatele honitby obora Kněžičky , tj. Kinský dal
Borgo a.s. , se sídlem Komenského V 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO 27461602 žádost na omezení
vstupu do honitby obora Kněžičky v termínu od 1.7.2022 – 30.9.2022 , z důvodu rušení , zneklidňování a
stresování zvěře a dále z důvodu zajištění bezpečnosti osob v období lovu spárkaté zvěře, především při
zvýšeném počtu pohybu lidí při sběru hub.
Orgán státní správy myslivosti Městského úřadu v Poděbradech shledal tuto žádost jako opodstatněnou a
tudíž zdejší odbor životního prostředí vydal návrh obecné povahy na omezení vstupu do honitby obora
Kněžičky tak, jak je výše uvedeno.
Poučení :
Ve smyslu § 172 odst. 4 správního řádu 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 dle § 172 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.

František Uchytil
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník :
Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I 290 31 Poděbrady
Kinský dal Borgo a.s., Komenského V 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Obec Kněžičky, Kněžičky 90 289 08 Běrunice
Obec Dlouhopolsko , Poděbradská 24 289 02 Dlouhopolsko
Obec Lovčice, Lovčice 185 503 61 Lovčice
K vyvěšení na úřední desce ( po dobu 30 dnů):
Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I 290 31 Poděbrady
Obec Kněžičky, Kněžičky 90 289 08 Běrunice
Obec Dlouhopolsko, Poděbradská 24 289 02 Dlouhopolsko
Obec Lovčice, 185 503 61 Lovčice
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