Městský úřad Moravský Krumlov
Odbor životního prostředí
nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

č.j.: MUMK

12401/2015

Moravský Krumlov dne 9.6.2015

Opatření obecné povahy
Městský úřad Moravský Krumlov, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 2
odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení
obcí s rozšířenou působností a vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů
s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odbor
životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2, § 61
odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vykonávající státní
správu myslivosti ve smyslu § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále
jen zákona o myslivosti), a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále
jen správní řád), podle § 171 až § 174 správního řádu a v souladu s § 9 odst. 3 zákona o
myslivosti oznamuje
opatření obecné povahy, kterým se nařizuje zákaz vstupu do honitby
Obora Moravský Krumlov v době
od 1.3. do 15.6. příslušného roku v době od 18:00 do 08:00 hod.
od 16.6. do 30.8. příslušného roku v době od 20:00 do 07:00 hod.
od 1.9. do 31.10. příslušného roku v době od 16:00 do 09:00 hod.
od 1.11. do 1.3. příslušného roku v době od 16:00 do 08:00 hod.
toto omezení platí pro celou honitbu Obora Moravský Krumlov s časovým omezením do
1.3. 2018.
O d ů v o d n ě n í:
Správní orgán obdržel dne 13.4.2015 žádost držitele a uživatele honitby Lesy ČR, s.p., Lesní
závod Židlochovice, IČ:42196451, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice ve věci nařízení zákazu
vstupu do honitby Obora Moravský Krumlov od 1.3. do 15.6. příslušného roku v době od
18:00 do 08:00 hod a od 16.6. do 30.8. příslušného roku v době od 20:00 do 07:00 hod.
(období kladení mláďat). Dále od 1.9. do 31.10. příslušného roku v době od 16:00 do 09:00
hod. a od 1.11. do 1.3. příslušného roku v době od 16:00 do 08:00 hod. (období jelení a
mufloní říje). Na lokalitu „Kančí obora“ žadatel požadoval zákaz vstupu po celý rok po dobu
24 hodin. Jako důvod uvádí bezpečnost návštěvníků této části obory z důvodu velké
koncentrace černé zvěře. Omezení vstupu pro celou honitbu žadatel požadoval na dobu
neurčitou.
Správní orgán opatřením obecné povahy, kterým se nařizuje zákaz vstupu do honitby Obora
Moravský Krumlov omezil dobou platnosti do 1.3.2018. Vzhledem k tomu, že lze
předpokládat účinnost tohoto nařízení v průběhu srpna tohoto roku, je doba platnosti nařízení
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i tak dostatečně dlouhá. Před ukončením platnosti tohoto nařízení může žadatel učinit nové
podání a v něm zohlednit dosavadní zkušenosti a poznatky, které získal během účinnosti
předešlého opatření obecné povahy, kterým se nařizuje zákaz vstupu do honitby Obora
Moravský Krumlov.
Správní orgán se důkladně zabýval omezením vstupu do části honitby „Kančí obora“
v rozsahu návrhu žadatele. Současné stále narůstající početní stavy populace černé zvěře jsou
snad nejčastěji diskutovaným problémem řešeným nejen odbornou veřejností. Koncentrace
černé zvěře v honitbách záleží hned na několika faktorech. Obecně lze říci, že prase divoké už
dávno není výhradně lesní zvěří, ale zdržuje se prakticky ve všech honitbách v závislosti na
pěstovaných plodinách (v případě polních honiteb), nebo dostatečného krytu a klidu. Zvěř
černá je velice ostražitá a plachá zvěř. Její útoky na lidi jsou spojené s vážným poraněním
zvířete, méně pak v období kladení mláďat. Zde je třeba vzít v úvahu, že „Kančí obora“ jako
neprostupně oplocené účelové zařízení umožňuje v případě poranění zvěře její neprodlené
dohledání odborným lesním personálem, jak ukládá i zákon o myslivosti ve svém § 43. Tím je
jasně dána odpovědnost uživatele honitby vedoucí ke snížení možnosti konfliktu mezi zvěří a
návštěvníkem lesa. Této odpovědnosti se nelze zbavit tím, že se z důvodu „bezpečnosti
návštěvníků“ zakáže celoročně vstup do „Kančí obory“ na celých 24 hodin. Je tady i velký
rozdíl v možnosti hospodaření se zvěří oproti volným honitbám, kde poraněná zvěř může
odcházet daleko do jiných honiteb, tam přežívat a být potenciálním nebezpečím pro
návštěvníky volné krajiny. Většina útoků je navíc spojena s lovem a běžný návštěvník lesa se
s černou zvěří potká zřídkakdy. Koncentrace černé zvěře v „Kančí oboře“ je zřejmá z její
funkce jako zařízení pro intenzivní chov této zvěře, proto i návštěvník při vstupu do této části
honitby musí s tímto počítat. Dle ustanovení § 63 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny má každý právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu
státu, obce nebo jiné právnické osoby. Toto obdobně vyplývá i z ustanovení § 19 odst. 1
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, kde je mj. uvedeno, že každý má právo vstupovat do lesa na
vlastní nebezpečí, ale zároveň § 20 odst. 1. písm. h) zakazuje vstup do oplocených míst, kde
je předpoklad úkrytu zvěře. Zákon o myslivosti také určuje povinnost návštěvníků volné
přírody ve svém ustanovení § 8 z jehož vyplývá, že každý, kdo vstupuje se svou činností do
přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování
zvěře a k poškozování jejích životních podmínek. Proto se správní orgán domnívá, že
vymezení doby zákazu vstupu v rozsahu stanoveném tímto návrhem je pro tento účel
dostačující.
Obora Moravský Krumlov byla uznána jako účelové oplocené zařízení určené k intenzivnímu
chovu zvěře jelení, mufloní, srnčí a černé s cílem dosažení co nejkvalitnějších trofejí. Proto je
nutné zabezpečit zdárný odchov kvalitních mláďat a následně zajistit zvěři klid v období říje.
K tomu je zapotřebí zajistit zvěři klid omezením rekreační a sportovní činnosti v oboře. Stejně
tak je důležité umožnit úpravu stavů zvěře odlovem pro chov nežádoucích jedinců, které je
nejvhodnější z chovatelského hlediska odlovit v době říje, kdy je třeba se intenzivně na tento
odlov zaměřit. Dalším hlediskem jsou zvýšené škody, které zvěř stresovaná pohybem
návštěvníků působí jak na lesních porostech, tak na zařízení obory. Nerušené kladení mláďat,
zajištění bezpečnosti případných návštěvníků, klidu a také omezení škod v oboře jsou
hlavními důvody, které vedly k vydání zákazu vstupu do Obory Moravský Krumlov.
Dne 4.5.2015 vydal Odbor životního prostředí Městského úřadu Moravský Krumlov návrh
opatření obecné povahy. Ten byl v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu projednán
s dotčenými orgány státní správy, které k němu v zákonné lhůtě nevznesly žádné připomínky.
Následně byl návrh opatření obecné povahy zveřejněn na úředních deskách obecních úřadů
v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Byla tak dána možnost
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vyjádřit se před vydáním opatření obecné povahy k jeho návrhu. U Městského úřadu
Moravský Krumlov nikdo neuplatnil písemné připomínky, ani vlastníci nemovitostí nepodali
písemné odůvodněné námitky v zákonem stanovené lhůtě.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
z důvodu zabezpečení klidu v honitbě v období kladení mláďat a dále v období jelení a
mufloní říje. Uvedená opatření se nevztahují na hospodářskou činnost vlastníků, popřípadě
nájemců honebních pozemků.
Zákaz vstupu do honitby nesměřuje vůči jmenovitě určeným osobám a proto není
rozhodnutím ve smyslu ust. § 67 správního řádu, není však ani právním předpisem, neboť
upravuje konkrétní věc, a proto je vydáván formou opatření obecné povahy podle ustanovení
§ 171 a násl. správního řádu.
Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a zveřejní se na úředních deskách
obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se týká. Opatření obecné povahy nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
P o u č e n í:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek viz ustanovení § 173 odst. 2
správního řádu.

Ing. Raboň Kamil
vedoucí odboru životního prostředí
Rozdělovník:
Město Moravský Krumlov (se žádostí o vyvěšení na úřední desce)
Město Ivančice (se žádostí o vyvěšení na úřední desce)
Obec Nové Bránice (se žádostí o vyvěšení na úřední desce)
Obec Jezeřany – Maršovice (se žádostí o vyvěšení na úřední desce)
Obec Vedrovice (se žádostí o vyvěšení na úřední desce)
Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice, Tyršova 1, Židlochovice (se žádostí o vyvěšení na
přístupových cestách do honitby Obora Moravský Krumlov)
Tento návrh musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu.
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