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V

odst. 4
Městský úřad ostľov, odbor ävotnĺho pľostředí, přísltršný
č.5l/2020 Sb., o rizemně spľávnĺm členěnístátu a o změně souvisejícíclr zákonů (zákon

Siai{' lirúla:

o

územně správním členěnístátu), jako věcně příslušný oľgán státní spľávy myslivosti dle $ 57
odst. 4 a $ 60 zákona č. 449/2o0l Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a jako
věcně a místně příslušný oľgan státní spľávy myslivosti podle ustanovení $ l0 a $ 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád),

vydává
vsouladu sustanovoním $ l7l až $ l74 spľávního řádu a dle $ 9 zákona o myslivosti,
opatření obecné povahy (ooP) na omezení vstupu do honitby Zlatý Kopec, na žádost
uživatelę honitby Zlatý Kopec a to z důvodu zajištění bezpečnosti osob a řádného odlow
spárkaté zvěře v období jejího low, v tomto ľozsahu:

l)
2)
3)
4)

Doba zákazu budę platit od l.9.2022 do 30.1l.2022 v době od 17,00 hodin až do 8,00
hodin následujícĺhodne
Zákaz se týká pouze lesnĺch poľostů výše uvedené honitby
Zźkazvstupu bude zřetelně označen v teľénua na všech přĺstupových cestách
Po uplynutí doby zákazu bude označeníodstaněno

opatření obecné povahy se vydává pro honitbu Z|atý Kopec, identifikačnĺkód honitby
cŻąrcezoaooł, jóiĺmz uživatęlem je pan Rudolf Stepan, bytenr Dolní Žďfu 79,363 0l
Ostrov.

Uvedený zďkaz se nebude vztahovat na hospodářskou činnost vlastníka, popřípadě nájemce
těchto lesních pozemru*r a porostti na nich.

přístupových cestách a v terénu budou žadatelem umístěny informačnítabule
upđzoľněnímna tento zákaz, spolu s kopií ,,opatření obecné povahy". Žadatel seznámí
s tímto opatřením peľsonál a vybaví odpovědné zástupce jeho kopií.

Na
s

odů

enl

Městský úřad ostľov, odbor životníhopľostředí, jako oľgán státní správy myslivosti obdľžel
dne 14.7.2022 pod č,j. ŻPB9o2ll22, žádost uživatele honitby Zlatý Kopec' pana Rudolfa
Stepana' bytem Dohí Žďár 79,363 0l ostľov, na omezení vstupu do lesních porostů honitby
Zlatý Kopec v teľmínuod l.9.2022 do 30.ll.2022 vdobě od 17,00 hodin až do 8,00 hodin
následujícího dne, z důvodu zajištění bezpečnosti osob a řádného odlovu spárkaté zvěře
v období jejího lovu.

tel.: 354

Jáchymovskrí t, PsČ 363 0l ostrov,
IČ: 00254843, podatelna(lostľov.cz
návštěvni hodiny: po, st 7'00 - l 7.00 hod.

224999,

přĺl(lh:

Vprůběhu vyvěšení návrhu ooP čj. Żpĺzgozlĺz}ze dne |4.7.20Ż2 na ťlředních deskách
dotčených obcĺ nebyly doručeny spľávnímu oľgánu k návľhu ooP Žádné námitky ani
připomínky.

MěÚ ostrov shledala tuto žádost jako opodstatněnou a tudížzdejší
odboľ životníhoprostředí vydal opatření obecné povahy na omezení vstttpu do lesních
Státní správa myslivosti

porostů honitby Zlatý Kopec tak, jak je výše uvedeno.

Platnost a účinnost
Toto opatření obecné povahy nabýá účinnostivsouladu sustanovením $ l73 odst. 1,
spľávního řádu, patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejrré vyhlášky a pozbýá platnosti
dne l.12.2022 v 8,00 hodin.

Poučenío opravných prostředcích
Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení $ l73 odst. 2, správního řádu, podat
opľavný pľostředek. Soulad opatření obecné povahy s pľávními předpisy lze posoudit
v přezkumném řízęní. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti
opatření obecné povahy. Úeinty ľozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne nabytĺ
jeho právní moci.

Ing. Jindľa Jerglová

vedoucí
odboru životníhoprostředí

Rozdělovnĺk
1.

Rudolf Stepan' bytem Dolní żďźr 79,363 01 ostľov

K wvěšenína rlřední desce (no dobu nlatnosti omezení vstupu):
3. Město BožĺDaľ, BožíDar I,362 62 BožíDaľ
4. Město Homí Blatná, Náměstí Sv. Vavřince l,362 37 Horní Blatná
5. obec Potůčky,Potůčky58,362 38 Potučky
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