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oPATŘENÍ oBECNn pov
omezení vstupu do honitby Blatenský
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Městský úřad ostľov, odboľ žĺvotnĺhopľostředí, příslušný dle $ 3 odst. 4 zĺĺkona
č).5ll2020 Sb., o územně spľávním členěnístátu a o změně souvisejících zákonů (zákon o

územně správním členěnístáttr), jako věcně příslušný oľgán státní správy myslivosti dle $ 57
odst. 4 a $ ó0 zákona č,' 4491200l Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a jako
věcně a místně příslušný orgĺínstátní spľávy myslivosti podle ustanovení $ 10 a $ l1 zákona
č. 500i2004 Sb., správní řád, vę znění pozdějších předpisů (správní řád)'

vydávát
vsouladu sustanovením $ l71 až $ l74 spľávního řádu a dle $ 9 zákona o myslivosti,
opatření obecné povahy (ooP) na omezení vstupu do honitby Blatenský Vľch, na žádost
uživatele honitby Blatenský Vľch a to z důvodu zajištěrríbezpečnosti osob v období lovu
spáľkaté zvěře, v tomto rozsahu:

l)
2)
3)
4)

Dobazělkazu bude platit od |.9.2022 do 30.l|.20Ż2 v době od l7'00 hodin až do 8,00
hodin následujícího dne
Zálkaz se fýká pouze lesních poľostů výše uvedené honitby
Ztlkaz vstupu bude zřetelně označen v terénu a na všęch přĺstupových cestách
Po uplynutí doby zákazu bude oznaěení odstľaněno

opatření obecné povahy se vydává pľo honitbu Blatenský Vľch, identifikačníkód honitby
CZ4t06202002, jejímžuživatelem je státní podnik LČR, s.p., se sídlem Přemyslova 1 l06/19,
Nový Hľadec Kľálové, 50o 08 Hľadec Kĺálové'IČo 4219645l.
Uvedený zźlkaz se nebude vztahovat na hospodářskou činnost vlastníka, popřípadě nájemce
těchto lesních pozemků a poľostůna nich.

Na

přístupových cęstách

av

terénu budou žadatęlęm umístěny infonnačnítabule

upożoľněnímna tento zákaz, spolu s kopií ,,opatření obecné povahy". Żadatęl seznámí
s tímto opatřením peľsonál a vybaví odpovědné zástupce jeho kopií.
s

odůvodnění
Městský úřad oshov, odbor životníhopľostředí, jako oľgán státní správy myslivosti obdľŽel
dne 7.7.2022 pod č,j. ŽPB7988l22' žádost uživatele honitby Blatenský Vľch, tj. státního
podniku LČR, s.p., se sídlem Přemyslova l l0ó/l9, Nový Hľadec Kľálové, 500 08 Hradec
Králové, IČo 42l,9645l, na omezení vstupu do lesních poľostů honitby Blatenský Vľch v
teľmínu od l.9'2022 do 30.ll.2022 v době od l7,00 hodin až do 8,00 hodin následujícího dne
z důvodu zajištění bezpečnosti osob a řádného odlovu spárkaté zvěŕe, v období jejího lovu.
Jáchymovská l, psČ l0:0l ostrov'

tel.: 354

IČ: 00254843, podatelrra(a)osttov.cz
návštěvni hodiny: po, st 7.00 - l7.00 hod.
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V pruběhu vyvěšenínávrhu ooP čj. Żplslgtsĺz2 ze dne l4.7.2022 na uředních deskách
dotčených obcí nebyly doručeny spľávnímu orgánu k návrhu ooP Žádné námitky ani
připomínky
Státní spľáva myslivosti MěÚ ostľov shledala tuto žádost jako opodstatněnou a tudížzdejší

odboľ životního pľostředí vydal opatření obecné povahy na omezęní vstupu do lesních
porostů honitby Blatenský Vľch tak, jak je výše uvedeno.

Platnost a účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnostivsouladu sustanovením $ l73 odst. l,
spľávního řádu, patnáctým dnem po dni vyvěšení tóto veřejné vyhlášky a pozbyvá platnosti
dne 1.l2. Ż022v 8,00 hodin.

Poučenío

nľostřeđcích

Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení $ l73 odst. 2, spľávního řádu, podat
opľavný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit
v přezkumném řízęnĺ.Usnęsení o zahájenĺ přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti
opatření obecné povahy. Úeinty ľozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne nabyí
jeho pľávnímoci.

tng. Jirrdra Jeľglová

vedoucí
odboru životnílropľostředí

Rozdělovník
l. Lesy Českérepubliky, s.p., Lesní spľáva Horní Blatná, Kaĺlovaľská 458,36Ż 36 Peľnink

K vwěšenína rĺřednĺdesce (po dobu platnosti omezení vstupu):
2. Město HoľníBlatná, Náměstí Sv. Vavřince 1,362 37 Hoľní Blatná
3. Město BožíDaľ, BožíDaľ l,362 62 BožíDar
4. Město Abeľtamy, Farní 2, 362 35 Abeľtamy
5. obec Potůčky,Potůčky58,362 38 Potůčky

l, 362 5 l Jáchymov
36234 Merklín

6. Město Jáchymov, náměstí Republiky

7. obec Merklín, Merklín č.p. 6,

8. obec Nové Hamry, Nové Hamry 333,36Ż

2l Nejdek

Jáchymovská l, PsČ 363 0l oshov,

tel.: 354
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IČ: 00254843, podatelna(ĹĐostľov.cz
návštěvní hodiny: po, st 7.00 _ l 7.00 hod.
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Jácbymovská t' Psč 363 0t ostrov,
teL:354224999, IČ:oÜ2548y'.3, oodaÚelĺa( nstov.cz

ĺźNśtfun'bdin1ł p, st 7.o0 _ 17.00

M-

*

Jfuhymovskĺ l' PsČ 363 0l ostrov'
tel.:354224999, IČ:00254&43, podatelna@)ostrov_cz
nĺvštěĺmíhodiny po' st 7.00 _ 17.00 hď.

