MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK
odbor životního prostředí
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Číslo spisu:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Telefon:
Nymburk:

100/9820/2016
100/12344/2016/Bic
Lucie Bičáková
325 501 401
09.03.2016

Dle rozdělovníku

Návrh opatření obecné povahy
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“), jako obecní
úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající státní správu myslivosti podle § 60
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v plném znění (dále jen „zákona o myslivosti“),
místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), podle § 171 až § 174 správního řádu a v souladu § 9 odst. 3 zákona
o myslivosti oznamuje
opatření obecné povahy, kterým se nařizuje zákaz vstupu do honitby
Kostelní Lhota - sever.
Opatření obecné povahy se vydává podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona o myslivosti
na základě žádosti uživatele honitby č. 20 - Kostelní Lhota - sever, Mysliveckého spolku
Kostelní Lhota, IČ: 45831581, se sídlem Kostelní Lhota, 289 12 Sadská.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky,
do 30. června 2016 z důvodu zabezpečení klidu v honitbě zejména v době hnízdění, kladení
a odchovu mláďat. Uvedená opatření se nevztahují na hospodářskou činnost vlastníků,
popřípadě nájemců honebních pozemků.
Odůvodnění
Správní orgán obdržel žádost uživatele honitby č. 20 - Kostelní Lhota - sever, Mysliveckého
spolku Kostelní Lhota, Kostelní Lhota, IČ: 45831581, se sídlem Kostelní Lhota, 289 12
Sadská, ve věci nařízení zákazu vstupu do předmětné honitby v období od 1. května
do 30. června 2016. Vzhledem k tomu, že honitba je dobře dostupná veřejnosti, správní orgán
přihlédl k náročné práci žadatele kolem chovu drobné zvěře, přikrmování, léčení a její
ochraně před zvěří škodlivé myslivosti s cílem vytvořit klid v honitbě v době hnízdění,
kladení a odchovu mláďat nařídil tak, jak je uvedeno ve výroku.
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Poučení:
Ve smyslu § 172 odst. 4 může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.
Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné
povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění a dále podle § 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.

otisk razítka

Lucie Bičáková
referentka odboru životního prostředí

Tento návrh musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.
09.03.2016
Vyvěšeno dne: ..............................

sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Rozdělovník:
Na vědomí (se žádostí o vyvěšení na úřední desce):
Obecní úřad Kostelní Lhota
Obecní úřad Hořátev
Městský úřad Zvěřínek
Obecní úřad Sadská
Obecní úřad Milčice
Obecní úřad Písková Lhota
Městský úřad Pečky
Obecní úřad Vrbová Lhota
Na vědomí:
Krajský úřad Středočeského kraje – odbor ŽPaZ
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