Č.j.: 2550/OŽP/19-16

Karlovy Vary 29.7.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Zákaz vstupu do části honitby Kladruby

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí (dále jen „OSSM") věcně příslušný podle §
57 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o
myslivosti“) a místně příslušný podle § 11 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 podle § 9 odst. 3 zákona o myslivosti
opatření obecné povahy zákaz vstupu do části honitby Kladruby, zákaz jízdy koňmi a tažnými psy a
dalších sportovních a zájmových činností, vstupu do honitby ostatními osobami pro honitbu Kladruby
na žádost uživatele honitby a to do části honitby blíže specifikovanou v příloze č. 1 a č. 2, které jsou
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, a to z důvodů bezpečnosti a zajištění řádného
provádění odlovu spárkaté zvěře a to v tomto rozsahu:
1) doba zákazu bude platit od 15.9.2019 do 31.1.2020;
2) zákaz vstupu do honitby bude platit v částech honitby Kladruby, které jsou blíže specifikovány
v příloze č. 1 a č. 2 tohoto opatření obecné povahy;
3) zákaz vstupu do honitby bude omezen na časové období:


od 15.9.2019 do 31.10.2019 v čase od 18.00 hodin do 8.00 hodin;



od 1.11.2019 do 31.1.2020 v čase od 15.30 hodin do 9.00 hodin;

4) zákaz vstupu bude zřetelně vyznačen na všech přístupových cestách.

Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) se vydává pro honitbu Kladruby, identifikační kód honitby
CZ4103101060, jejímž držitelem je Honební společenstvo Toužim - honitba Kladruby, Nádražní 434,
364 61 Teplá, IČO 75146541.
Uvedený zákaz se nebude vztahovat na hospodářskou činnost vlastníků, popřípadě nájemců
honebních pozemků v částech blíže specifikovaných v příloze č. 1 a č. 2 tohoto OOP.
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Na přístupových cestách budou žadatelem umístěny informační tabule s upozorněním na tento zákaz
spolu s kopií OOP. Žadatel seznámí se zněním tohoto OOP personál a vybaví odpovědné pracovníky
jeho kopií.

Odůvodněni
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí jako orgán státní správy myslivosti obdržel
dne 6.6.2019 žádost uživatele honitby Kladruby; tj. Honební společenstvo Toužim – honitba
Kladruby, Nádražní 434, 36461 Teplá, IČO 75146541, ve věci nařízení zákazu vstupu do honitby
Kladruby pro období od 15.9.2019 do 31.10.2019 v časovém rozmezí od 18.00 hodin do 08.00 hodin
následujícího dne a pro období od 11.11.2019 do 15.1.2020 v časovém rozmezí od 15.30 hodin do
09.00 hodin následujícího dne . V průběhu vyvěšení návrhu OOP č.j. 2550/OŽP/19-7 ze dne 19.6.2019
na úředních deskách dotčených obcí byly doručeny správnímu orgánu námitky a připomínky k návrhu
OOP od město Teplá, Masarykovo náměstí 1, 364 61 Teplá, IČO 00255050. Výše uvedená písemnost
je ve správním spise vedena pod č.j. 2550/OŽP/19-9 a č.j. 2550/OŽP/19-12.
Vypořádání připomínek uplatněných k návrhu OOP:
Ve stanovené lhůtě mohl kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být OOP přímo
dotčeny, uplatnit své připomínky (§ 172 odst. 4 správního řádu). K návrhu OOP byly ve lhůtě
uplatněny připomínky, kterými se orgán státní správy zabýval jako podklady pro OOP a se kterými se
vypořádal následovně:
1. Město Teplá, Masarykovo náměstí 1, 364 01 Teplá, IČO 00255050
- námitka vedená pod č.j. 2550/OŽP/19-9 doručená správnímu orgánu dne 8.7.2019
- doslovný opis
„Věc: Námitka k zákazu vstupu do honitby Kladruby – K vaší sp.zn. 2550/OŽP/19-7
Dne 20.6. 2019 byl Městskému Úřadu Teplá doručen návrh opatření obecné povahy- zákaz vstupu do
honitby Kladruby pro období od 15.9.2019 do 31.1.2020. Tento návrh se opírá o §9 odst. 3 zákona o
myslivosti, který umožňuje zakázat nebo omezit vstup di honitby, a to z důvodu hnízdění, kladení a
odchovu mláďat a provádění lovů.
V odůvodnění daného návrhu se uvádí: „ opatření je vydáváno k zajištění bezpečnosti osob při lovu
spárkaté zvěře, včetně ochrany zařízení, které je pro lov zvěře používáno.“
Městský Úřad Teplá má za to, že takový zákaz je zbytečný, neboť:
1) každý svéprávný občan by si měl být vědom rizik plynoucích ze vstupu do honitby během
lovecké sezóny,
2) každý držitel zbraně si musí být vědom rizik a dodržovat pravidla bezpečného lovu, jakož i
manipulace s palnou zbraní,
3) nic nebrání držiteli/uživateli honitby upozorňovat průběžně občany na loveckou sezonu a
probíhající lovy v honitbě vývěsními cedulemi (tak jak je uvedeno v návrhu opatření),
4) k udržování pořádku a bezpečného stavu v honitbě slouží myslivecké stráž,
5) tento návrh již byl schválen a uveden v platnost pro loveckou sezonu 2017/2018 právě
z důvodu bezpečnosti a zajištění řádného provádění odlovu spárkaté zvěře. V tomto a
následujícím období došlo k nežádoucí koncentraci spárkaté zvěře – jelen sika japonský, jelen
evropský, muflon, na honebních pozemcích města Teplá. Bylo poškozeno a stále dochází k
neúměrnému poškozování lesních porostů vysokými stavy zvěře. Sám uživatel honitby p.
Rada se během terénního šetření dne 5.4.2019 za účastí zástupců města Teplá a orgánu
státní správy lesa a myslivosti pí. S. Zettlové vyjádřil, že uvedená část honitby slouží v zimě
jako zimoviště pro zvěř. Návrh na opatření zákazu vstupu tak napomáhá k poškozování
lesního ekosystému, poškozování městského majetku.
K vydání konečného vyjádření Vás proto žádáme o doplňující údaje:
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Plán lovu a chovu pro zvěř spárkatou honitby Kladruby za roky 2015, 2016-2018, 2019.
Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře (dle hlášenek) za rok 2015,2016-2018, 2019.“
2. Město Teplá, Masarykovo náměstí 1, 364 01 Teplá, IČO 00255050
- námitka vedená pod č.j. 2550/OŽP/19-12 doručená správnímu orgánu dne 23.7.2019
- doslovný opis
„Věc: Námitka k zákazu vstupu do honitby Kladruby – K vaší sp.zn. 2550/OŽP/19-7
Město Teplá po prostudování dodaných materiálů – odlov, plán lovu- shledává návrh opatření
k zákazu vstupu do honitby Kladruby za bezdůvodný a nesouhlasí s ním, a to z důvodů uvedených
v námitce ze dne 4.7.2019.
Upozorňujeme orgán státní správy myslivosti, že z poskytnutých podkladů jednoznační vyplývá, že
v honitbě Kladruby je dlouhodobě překročen souhrnný počet spárkaté zvěře, který by odpovídal
úživnosti honitby dle současné legislativy. Dochází zde k opakovaným škodám na lesním porostu a
k ekologickým škodám. Požadujeme důslednou kontrolu mysliveckého hospodaření, aby se zabránilo
znehodnocování majetku města Teplá a ničení životního prostředí České republiky. Domníváme se, že
pokud orgán státní správy myslivosti dostane od mysliveckého sdružení podklady jarního sčítání
s neúnosně vysokými stavy spárkaté zvěře, učiní neprodleně opatření k ochraně životního prostředí.
Dále upozorňujeme, obdobné nařízení – zákaz vstupu do honitby z roku 2017 se projevilo
v následujícím roce nežádoucím navýšením celkového počtu zvěře.
Město Teplá souhlasí se zákazem vstupu do honitby pouze za podmínky, že toto opatření povede
k radikálnímu snížení spárkaté zvěře. V ideálním případě k úplnému zrušení chovu nenormované
zvěře. V případě radikálního snížení stavů zvěře, tak jak bylo požadováno v žádosti ze dne 8.2.2019,
by město Teplá shledalo tento návrh k zákazu vstupu za logický a nemělo by námitky.
Děkujeme magistrátu města Karlovy Vary za vstřícnost při poskytování dodatečných informací.“
Odůvodnění:
Město Teplá, jako vlastník pozemků v části honitby Kladruby podalo námitku, která nesměřovala
k ochraně jeho zájmů. Z důvodu, že se OOP nevztahuje na vlastníky nemovitostí a jejich
hospodářskou činnost, má správní orgán za to, že se námitka netýká dotčení vlastnického práva a
povinností, ani zájmů souvisejících s výkonem vlastnického práva, proto byla námitka týkající se
vlastnického práva v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu vzata na vědomí.
K námitce č. 1 správní orgán uvádí následující:
Ad. 1) danou námitku orgán státní správy myslivosti není oprávněn komentovat
Ad. 2) daná námitka plyne ze zákona o střených zbraních a střelivech a nemá vliv na vydání opatření
obecné povahy – zákaz vstupu do části honitby Kladruby
Ad. 3) umístění vývěsných cedulí držitelem/uživatelem honitby během lovecké sezóny bez vydání
opatření obecné povahy zákazu vstupu do honitby, je pouze informativní a není vymahatelné
Ad. 4) oprávnění myslivecké stráže jsou v zákoně o myslivosti striktně uvedeny v § 15. Myslivecká
stráž není oprávněna zakazovat vstup do honitby v době intenzivního lovu, v případě, že není
vydáno opatření obecné povahy o zákazu vstupu do honitby
Ad. 5) daná námitka je irelevantní, neboť není podložena žádným důkazným materiálem o tom, že
vydáním opatření obecné povahy v roce 2017 byla zapříčiněna zvýšená koncentrace zvěře
spárkaté v dané lokalitě
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K námitce č. 2 správní orgán uvádí následující:
- k námitkám ze dne 4.7.2019 se správní orgán vyjádřil výše
- k námitce ve vztahu k opatření obecné povahy vydanému v roce 2017, že se toto opatření obecné
povahy projevilo nežádoucím navýšením celkového počtu spárkaté zvěře v předmětné honitbě –
dle předloženého sčítacího listu bylo v honitbě Kladruby nasčítáno

Jelen
evropský
Muflon
Prase divoké
Jelen sika

2015
10

2016
10

2017
14

2018
15

2019
15

43
27
57

46
29
63

42
46
98

47
50
112

47
55
112

Na základě uvedených výsledků sčítání v tabulce, lze dovodit, že k navýšení stavu zvěře oproti
předchozím letům v předmětné honitbě dochází, ale nelze předmětnou změnu početního stavu zvěře
přisuzovat vydanému opatření obecné povahy z roku 2017. Toto své tvrzení správní orgán opírá o
skutečnost, že stavy zvěře uvedené ve sčítacím listě za rok 2018 a 2019 jsou skoro totožné. Jen
s výjimkou zvěře prasete divokého. Tyto informace byly Městu Teplá poskytnuty v rámci správního
řízení přípisem č.j. 2550/OŽP/19-10 ze dne 16.7.2019.
Posouzení správního orgánu:
OSSM se důkladně zabýval omezením vstupu do části honitby Kladruby v rozsahu navrhovatele.
K odůvodnění rozsahu OOP, OSSM uvádí toto:
Současné stále narůstající početní stavy populace zvěře černé, zvěře jelena siky a zvěře mufloní jsou
snad nejčastěji diskutovaným problémem řešeným nejen odbornou veřejností. Zvěř mufloní je
reintrodukovaným druhem zvěře, který má na území České republiky velmi dobré podmínky pro
život. V posledních letech dochází k nárůstu jeho počtů, které se nedaří regulovat. Důvodem je
skutečnost, že se jedná o mimořádně plachou zvěř, ke které je obtížné se přiblížit. Teritorium, po
kterém se pohybuje tlupa mufloní zvěře, představuje většinou území několika honiteb. Tlupa se
pohybuje nepředvídatelným způsobem, s cílem vyhledání dostatku kvalitní potravy. Mladá zvěř
mufloní má vzhledem ke svému růstu a vývinu, větší spotřebu potravy než zvěř starší a je náchylnější
k vytvoření velkých tlup, což není z důvodů značných škod na zemědělských plodinách a na lesních
porostech žádoucí. Prase divoké je v současné době druh zvěře, který působí z hlediska škod zvěří
v České republice největší problémy. Početní stavy prasete divokého od roku 1990 stále stoupají, a to
i přes intenzivní lov. Kromě škod na zemědělských plodinách a pozemcích škodí prase divoké i tím, že
tzv. „bere“ (loví a sežere) drobnou zvěř (koroptve, bažanty, zajíce), ale také srnčata a jedince
ostatních živočišných druhů. V poslední době v důsledku prudkého nárůstu populace prasete
divokého se lze setkat i s napadením lidí, a to i v případech, kdy je prase divoké zdravé a neporaněné.
Též narůstá počet případů, kdy dochází ke škodám na majetku a není výjimkou, že prasata zvolí za
své teritorium přímo intravilán měst a obcí. Současně se množí střety prasete s motorovým vozidlem.
Je třeba zmínit, že v posledních letech došlo k výrazné změně způsobu života divokých prasat.
Obecně lze říci, že prase divoké už dávno není výhradně lesní zvěří, ale zdržuje se prakticky ve všech
honitbách v závislosti na pěstovaných plodinách, nebo dostatečném krytu a klidu. Jelen sika japonský
je v České republice zvěří nepůvodní. Jedná se o zvěř, která působí velké škody na lesních porostech.
Její koncentrace v některých honitbách dosahuje několika set jedinců, což je počet mnohonásobně
převyšující maximální přípustné stavy ve vztahu ke kvalitě životního popředí, přirozené úživnosti
honitby a následně působeným škodám na lesních porostech, což má velmi negativní dopad na
lesnické hospodaření. Vysoké početní stavy jelena siky jsou rovněž nežádoucí z důvodu ochrany
původního druhu zvěře jelena evropského. Správní orgán v rámci svého rozhodování o stanovení
termínu a časového rozsahu zákazu vstupu do části honitby Kladruby též vzal v potaz to, že
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v podzimních měsících, kdy nastává říje spárkaté zvěře a též začíná houbařská sezóna, dochází
v honitbě k masivnímu nárůstu návštěvnosti lidí („houbařů“). V této době dochází ke zvýšení rušení
zvěře v honitbě, čímž dochází ke snížení kvality reprodukce zvěře. Zvěř potřebuje v tomto období klid
na plynulou a klidnou reprodukci. Dále v této době dochází ke zvýšené lovecké aktivitě lovu trofejové
zvěře a v případě rušivých vlivů na zvěř dochází k tomu, že lov je velice neefektivní a rušená zvěř
odchází do lesních porostů a hledá kryt, kde následně vlivem stresových jevů působí škody na lesních
porostech. Uživatel honitby má právo zvěř nejen chovat, ale také lovit. Lov je hlavní způsob
obhospodařování zvěře v honitbě a lov je v podzimních měsících návštěvníky lesa velice ztížen.
Dalším problémem v podzimním období je to, že houbaři prohledávají lesní porosty v průběhu
intenzivních lovů, což značně zvyšuje ohrožení návštěvníků přírody v podobě zranění střelnou zbraní.
Správní orgán se při svém rozhodování snažil o co nejmenší nutné omezení svobody pohybu, které je
garantováno v článku 14 odst. 1 Listiny základných práv a svobod. Omezení vstupu do části honitby
bude trvat celkem čtyři měsíce a patnáct dní z celého kalendářního roku. V době největšího
turistického ruchu, tzn. přes den, budou části honitby celoročně zpřístupněny. Dočasné omezení
bude platit pouze od pozdních odpoledních hodin, přes celou noc až do brzkého rána.
Vzhledem k tomu, že v honitbě Kladruby dochází ke škodám na lesních kulturách a zemědělských
pozemcích je uživatel honitby povinen tyto škody snižovat a to tím, že sníží stavy zvěře spárkaté na
únosnou hranici a tím bude naplněna jemu zákonem stanovená povinnost a to zachování rovnováhy
výskytu všech druhů zvěře v mezích, které odpovídají kvalitě životního prostředí a úživnosti honitby.
OSSM dále uvádí, že v honitbě Kladruby v předchozích letech došlo k navýšení odstřelu zvěře
spárkaté i přesto nelze škody na zemědělských a lesních kulturách, způsobené spárkatou zvěří, snížit
technicky přiměřenými a ekonomicky únosnými způsoby, proto správní orgán došel k závěru, že
uzavření částí honitby Kladruby přispěje k řešení dané situace.
Na základě výše uvedených skutečnosti dospěl OSSM k závěru, že vymezení doby zákazu vstupu
v rozsahu stanoveném tímto OOP je pro účel snížení škod na zemědělských plodinách a pozemcích a
lesních kulturách v honitbě Kladruby dostačující.
OSSM dále uvádí, že vstup do volné přírody a krajiny je v našich podmínkách volný a lze jej omezit
podle zvláštních právních předpisů nebo zákonem o ochraně přírody a krajiny. Mezi zvláštní právní
předpisy patří zákon o lesích, který může omezit obecné užívání lesa a zakázat vstup podle
ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Druhým zvláštním předpisem, kterým je možno vstup do
volné krajiny omezit nebo zakázat je zákon o myslivosti podle ustanovení § 9 odst. 3. Na základě výše
uvedeného správní orgán konstatuje, že OOP podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona o myslivosti je
zcela zákonné a oprávněné podle platné legislativy.
Správní orgán došel k závěru, že uvedeným OOP bude v honitbě Kladruby zajištěn klid v období říje a
dále bude zajištěna bezpečnost případných návštěvníků volné přírody v období intenzivního lovu
zvěře. Z těchto důvodů správní orgán vyhověl žádosti uživatele honitby v plném rozsahu.

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 31.1.2020.
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Poučení o opravných prostředcích
Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.
Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Ing. Stanislav Průša
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:
1. příloha č.1 - zákres v mapě
2. příloha č. 2- zákres v mapě
Rozdělovník
1. Honební společenstvo Toužim – honitba Kladruby, Nádražní 434, 364 61 Teplá, IČO 75146541
K vyvěšení na úřední desce (po dobu 30 dnů):
1. Městský úřad Toužim, Sídliště 428, 364 01 Toužim
2. Městský úřad Teplá, Masarykovo náměstí 1, 364 61 Teplá

