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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí, jako správní orgán státní správy myslivosti
(dále jen „MěÚ Milevsko“), příslušný podle § 7 odst. 2 a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o myslivosti) a podle ustanovení § 171 až 174 správního
řádu oznamuje:
VÝROK
stanovuje podle § 9 odst. 3 zákona o myslivosti
opatření obecné povahy, kterým se nařizuje zákaz vstupu do honitby
Schwarzenbergská obora Květov.
Požadované omezení vstupu do honitby Schwarzenbergská obora Květov (identifikační kód
honitby CZ3107606095) v katastrálním území Květov (číslo k.ú. 678317), Jetětice (číslo k.ú.
659185), Vůsí (číslo k.ú. 678325) a Rukáveč (číslo k.ú. 694762), tj. do celé Schwarzenbergské
obory Květov se nařizuje z důvodů opatření na ochranu zvěře v období jejich vysoké březosti
a zajištění klidu zvěře při kladení mláďat, aby nedocházelo k jejich rušení, migraci
z přirozených stanovišť, což má za následek sekundární škody na lesních porostech, ale také
intenzivního chovu divokých prasat, zvěře jelení a ochrany života a zdraví veřejnosti při
kontaktu se zvěří, bezpečnosti při provádění odstřelu prostřednictvím loveckých zbraní a dále
vytvoření podmínek pro dobrý zdravotní stav chované zvěře.
Opatření obecné povahy „Zákaz vstupu do Schwarzenbergské obory Květov“ bude platné
od jeho účinnosti na dobu 1,5 hospodářského roku, a to z důvodu následných kontrol,
zhodnocení efektivnosti a popř. dalších kroků orgánu státní správy myslivosti z výsledků
hospodaření za výše uvedené období.
Uživatel honitby Schwarzenbergské obory Květov ORLÍK NAD VLTAVOU s.r.o. bude
předkládat MěÚ Milevsko měsíční hlášení o plnění plánu (§ 36 odst. 2 a 4 zákona
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o myslivosti), a to vždy do pátého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž k lovu
došlo.
Zákaz vstupu bude zřetelně označen v terénu a na všech přístupových cestách.
Po uplynutí doby zákazu bude označení odstraněno.
Uvedená opatření se nevztahují na hospodářskou činnost vlastníků, popř. nájemců honebních
pozemků a složek integrovaného záchranného systému.
Opatření obecné povahy se vydává podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona o myslivosti
na základě žádosti pana Jana Schwarzenberga, nar. 13.12.1967, Sýkořice 83, 270 73 Zbečno
a společnosti ORLÍK NAD VLTAVOU s.r.o., IČ: 450 23 930, se sídlem Bělohorská 688/165,
Břevnov, 169 00 Praha 6 prostřednictvím zplnomocněného Ing. Ivana Bambuškara, nar.
19.11.1968, bytem Sepekov 287, 398 51 Sepekov, jakožto držitele i uživatele
Schwarzenbergské obory Květov.
Na přístupových cestách budou žadatelem umístěny informační tabule s upozorněním
na tento zákaz, spolu s kopií „opatření obecné povahy“. Žadatel seznámí s tímto opatřením
veškerý personál obory a vybaví odpovědné pracovníky jeho kopií.

ODŮVODNĚNÍ
Výše uvedená žádost o „vydání Veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy pro celoroční
zákaz vstupu do Schwarzenbergské obory Květov na dobu neurčitou byla podána výše
jmenovaným zmocněncem dne 04.08.2017 prostřednictvím datové schránky na Městský úřad
Písek, neboť příslušnost tohoto orgánu žadatel nesprávně dovodil s odkazem na rozhodnutí
Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 10A 171/2015-61 a 10A 172/2015-73, ve kterých
jmenovaný soud označil úřední osoby Ing. Andreu Ruckou a Ing. Tomáše Kakose ve vztahu
k Janu Schwarzenbergovi za podjaté. MěÚ Písek následně žádost podle § 12 správního řádu
dne 07.08.2017 usnesením č.j.: MUPI/2017/31699 postoupil MěÚ Milevsko, jako místně
a věcně příslušnému správnímu orgánu, které bylo zaevidováno na MěÚ Milevsko pod č.j. MM
30971/2017. Obdobně MěÚ Písek postupoval v případě dalšího podání stejného žadatele,
které bylo učiněno prostřednictvím České pošty v analogové formě. MěÚ Milevsko jej od MěÚ
Písek obdržel dne 09.08.2017 (evidované pod č.j. MM 31494/2017), přičemž zjistil, že se jedná
o podání stejného obsahu ve stejné věci lišící se pouze co do počtu příloh.
Řízení stavebního úřadu MěÚ Milevsko (vedené pod spis. značkou SZ MM 29046/2017) které
se týkalo věci navrácení přelízek oborního plotu Schwarzenbergské obory Květov,
prostřednictvím kterých mělo být veřejnosti umožněno vstupování do obory a průchod jejím
územím, dle uvážení orgánu státní správy myslivosti v té době úzce souvisely (řízení
stavebního úřadu o navrácení přelízek a výše uvedené řízení orgánu SSM o zákazu vstupu
do Schwarzenbergské obory Květov), na základě čehož správní orgán SSM zhodnotil řízení
stavebního odboru jako předběžnou otázku ve smyslu § 57 odst. 2 správního řádu (usnesení
o přerušení řízení orgánu SSM č.j.: MM 37161/2017 OŽP/RU ze dne 12.09.2017) s tím,
že po vyřešení předběžné otázky bude správní orgán pokračovat v řízení o celoročním zákazu
vstupu do obory Květov na dobu neurčitou.
Výše uvedené řízení stavebního úřadu MěÚ Milevsko vedené pod spis. značkou
SZ MM 29046/2017 – ORR/Nov bylo v odvolacím řízení rozhodnutím Krajského úřadu
Jihočeského kraje (č.j.: KUJCK 25160/2018) podle § 90 odst.1 písm. a) správního řádu
zrušeno a zastaveno.
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MěÚ Milevsko sdělil všem jemu známým účastníkům řízení dne 18.03.2020 v souladu s § 47
správního řádu písemností vedenou pod č.j.: MM 17756/2020 OŽP/Kr, SZ MM 30971/2017/7,
že odpadla překážka v řízení ve věci žádosti o „vydání Veřejné vyhlášky – opatření obecné
povahy, kterým se podle § 9 odst. 3 zákona o myslivosti celoročně zakazuje vstup
do Schwarzenbergské obory Květov na dobu neurčitou“, a proto bude dále pokračovat v tomto
řízení.
MěÚ Milevsko oznámil účastníkům řízení dne 18.05.2020 sdělením č.j.: MM 31275/2020
OŽP/Kr, SZ MM 30971/2017/9, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v dané věci
„vydání Veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy pro celoroční zákaz vstupu
do Schwarzenbergské obory Květov na dobu neurčitou“ a po uplynutí 10 pracovních dnů ode
dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne, čehož žádný z účastníků řízení
nevyužil.
Dne 16.06.2020 vydal MěÚ Milevsko rozhodnutí č.j.: MM 37211/2020 OŽP/Kr, SZ MM
30971/2017/10 a tuto předmětnou žádost podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona o myslivosti
ve věci „vydání Veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy pro celoroční zákaz vstupu
do Schwarzenbergské obory Květov na dobu neurčitou“, zamítl a odůvodnil takto: „Správní
orgán na základě výše uvedeného, podle mysliveckého hospodaření v dané honitbě
a po podrobném seznámení se se spisovým materiálem dospěl k závěru, že předmětná žádost
o vydání veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy na celoroční zákaz vstupu
do Schwarzenbergské obory Květov na dobu neurčitou, byla podána podle ustanovení zákona
o myslivosti, které se vztahuje k odlišné době plnění omezení či zákazu vstupu do dané honitby
podle povahy věci, než o které bylo požádáno v předmětné žádosti. Tj., požádáno bylo
o „vydání Veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy, kterou je požadován celoroční zákaz
vstupu do Schwarzenbergské obory Květov na dobu neurčitou“. Dle ustanovení § 9 odst.
3 zákona o myslivosti, může tedy orgán státní správy myslivosti vydat na žádost uživatele
honitby (v tomto případě je to společnost ORLÍK NAD VLTAVOU s.r.o.) PŘIMĚŘENÉ
OMEZENÍ nebo i zákaz vstupu do honitby, zejména v době hnízdění, kladení a odchovu
mláďat nebo provádění lovů“.
Proti výše uvedenému rozhodnutí č.j. MM 37211/2020 OŽP/Kr, které vydal MěÚ Milevsko
se žadatel v zastoupení zplnomocněného JUDr. Ing. Martina Flory, Dr., advokáta (dále jen
odvolatel) odvolal a dne 30.06.2020 zaslal prostřednictvím datové schránky ve dvou
vyhotoveních blanketní odvolání (za držitele honitby Schwarzenbergská obora Květov pana
Jana Schwarzenberga zaevidované pod č.j. MM 42298/2020 OŽP/Kr a uživatele honitby
Schwarzenbergská obora Květov ORLÍK NAD VLTAVOU s.r.o., zaevidované pod č.j. MM
42297/2020 OŽP/Kr), jehož obojí bližší odůvodnění bude doplněno ve lhůtě patnácti dnů. Dne
15.07.2020, tak odvolatel učinil a zaslal MěÚ Milevsko prostřednictvím datové schránky dvojí
doplnění (za držitele honitby Schwarzenbergská obora Květov pana Jana Schwarzenberga
zaevidované pod č.j. MM 46155/2020 OŽP/Kr a uživatele honitby Schwarzenbergská obora
Květov ORLÍK NAD VLTAVOU s.r.o., zaevidované pod č.j. MM 46156/2020 OŽP/Kr)
předchozího blanketního odvolání.
MěÚ Milevsko vyrozuměl účastníky řízení dne 27.07.2020 (č.j. MM 46545/2020 OŽP/Kr
společnost ORLÍK NAD VLTAVOU s.r.o. a pod č.j. 46534/2020 OŽP/Kr pana Jana
Schwarzenberga) o podaném odvolání a vyzval je ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení této výzvy
k vyjádření. Tohoto práva oba účastníci využili a dne 03.08.2020 zaslali dvojí vyhotovení
(za společnost ORLÍK NAD VLTAVOU s.r.o. zaevidované pod č.j. 50270/2020 OŽP/Kr
a za pana Jana Schwarzenberga zaevidované pod č.j. 50268/2020 OŽP/Kr) vyjádření
k odvolání proti rozhodnutí MěÚ Milevsko ze dne 16.06.2020 č.j. MM 37211/2020 OŽP/Kr.
MěÚ Milevsko postoupil dne 31.08.2020 odvolacímu správnímu orgánu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje celý spis 30971/2017 týkající se věci „vydání Veřejné vyhlášky – opatření
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obecné povahy, kterou je posle § 9 odst. 3 zákona o myslivosti požadován celoroční zákaz
vstupu do Schwarzenbergské obory Květov na dobu neurčitou“.
Dne 09.11.2020 MěÚ Milevsko obdržel rozhodnutí z Krajského úřadu Jihočeského kraje
č.j.: KUJCK 123396/2020 zaevidované na MěÚ Milevsko pod č.j. MM 70229/2020 OŽP/Kr,
kde rozhodnutí MěÚ Milevsko ze dne 16.06.2020, vedené pod č.j. MM 37211/2020 OŽP/Kr,
kterým se zamítá žádost podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona o myslivosti, ve věci „vydání
Veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy, kterou je podle § 9 odst. 3 zákona o myslivosti
požadován celoroční zákaz vstupu Schwarzenbergské obory Květov na dobu neurčitou“
se ruší a věc se vrací k novému projednání.
K návrhu opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou bylo v souladu s ustanovením § 66
zákona o myslivosti dne 15.01.2021 vydáno Městským úřadem Milevsko, odborem životního
prostředí závazné stanovisko orgánu ochrany přírody č.j. MM 01514/2021 OŽP/Kom, spis. zn.
SZ MM 00005/2021/3, kterým se uděluje souhlas s vydáním Veřejné vyhlášky – opatření
obecné povahy pro nařízení zákazu vstupu do Schwarzenbergské obory Květov na dobu
1,5 hospodářských letech 2021 a 2022 (tzn. 01.04.2021 – 31.10.2022). Stanovisko
je závaznou součástí tohoto návrhu na opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.
Žijící zvěř v oborách je totiž nutné dokrmovat a zajišťovat ji prevenci onemocnění. Zvěři, které
je věnována maximální péče, lze ji dokumentovat, jaké kvality především v sobě takto chovaná
zvěř skrývá a čemu bychom se tak měli přibližovat i ve volných honitbách při stejné péči i tuto
volně žijící zvěř. Pokud dobře poznáme přirozené životní projevy jednotlivých druhů zvěře,
můžeme je efektivně chránit a chovat. Etologie má také svůj význam při ochraně lesních
porostů a před škůdci. V neposlední řadě mají znalosti chování zvířat svůj význam také pro
psychologii a psychiatrii, neboť množství projevů pozorovaných u vyšších živočichů, je známo
také u člověka.
Dle ustanovení § 9 odst. 3 zákona o myslivosti, může na žádost uživatele honitby (v tomto
případě je to společnost ORLÍK NAD VLTAVOU s.r.o.) orgán státní správy myslivosti, zejména
v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené omezení
nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení
jiných sportovních nebo zájmových činností. Uvedená opatření se nevztahují na hospodářskou
činnost vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků.
Schwarzenbergská obora Květov je ve smyslu ustanovení § 2 písm. j) druh honitby
s podmínkami pro intenzivní chov zvěře s obvodem trvale a dokonale ohrazeným nebo jinak
uzpůsobeným, že chovaná zvěř z obory nemůže volně vybíhat. Hranice obory je jasně
vyznačena trvalým oplocením. S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné zajistit chované zvěři
v oboře patřičnou ochranu a poskytovat ji nejlepší možné životní podmínky.
Dle ustanovení § 20 odst. 1 písm. h) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, je zakázáno vstupovat do míst oplocených,
přičemž oplocení obory umožňuje § 32 odst. 8 lesního zákona („je zakázáno oplocovat les
z důvodů vlastnických nebo za účelem omezení obecného užívání lesa (§ 19 odst. 1); to
se netýká lesních školek, oplocení zřízeného k ochraně lesních porostů před zvěří a oplocení
obor nebo farmových chovů zvěře“).
MěÚ Milevsko se přiklání k názoru, že v tomto konkrétním případě jsou zájmy intenzivního
chovu a lovu zvěře, zakotvené v zákonu o myslivosti nadřazeny zájmům § 63 zákona
č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny. Tedy, že chov a bezpečný lov zvěře,
nejen monoestričtích živočichů včetně kladení mláďat a další s tím související, může probíhat
v oplocené oboře bez přístupu veřejnosti.
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Žadatel si požádal o celoroční zákaz vstupu do honitby Schwarzenbergské obory Květov
na dobu neurčitou. MěÚ Milevsko posoudil tuto žádost a rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto
návrhu opatření uvedeno, a to z toho důvodu, že zákaz vstupu na dobu neurčitou by jinak
nemohl posoudit a usoudit tak, zda bylo toto uzavření některak efektivní ohledně vyššího
přírůstku zvěře a maximální péče o zvěř v oboře.
MěÚ Milevsko po uplynulé době účinnosti opatření obecné povahy, která bude po dobu 1,5
mysliveckého hospodářského roku na základě statistiky zhodnotí efekt přírůstků zvěře
a intenzitu lovu v předmětné honitbě. MěÚ Milevsko vyrozumí žadatele přípisem,
aby předkládal MěÚ Milevsko měsíční hlášení o plnění plánu (§ 36 odst. 2 a 4 zákona
o myslivosti), a to vždy do pátého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž k lovu došlo.
Před uplynutím doby omezení zákazu vstupu do obory si může žadatel požádat o omezení
vstupu na další období. Na základě této žádosti MěÚ Milevsko po posouzení výše uvedeného
rozhodne o délce omezení zákazu vstupu a omezeních jako takových vůbec.
Zákaz vstupu do Schwarzenbergské obory Květov bude zřetelně označen v terénu a na všech
přístupových cestách katastrálních území kterých se opatření týká. Na přístupových cestách
budou žadatelem umístěny informační tabule s upozorněním na tento zákaz, spolu s kopií
„opatření obecné povahy“. Žadatel seznámí s tímto opatřením veškerý personál obory
a vybaví odpovědné pracovníky jeho kopií a po uplynutí doby účinnosti 1,5 hospodářského
roku zákazu bude toto označení odstraněno.
Uvedená opatření se nevztahují na hospodářskou činnost vlastníků, popř. nájemců honebních
pozemků.
Omezení vstupu do Schwarzenbergské obory Květov je tedy vymezeno platnými právními
předpisy.
Zákaz vstupu do Schwarzenbergské obory Květov není v žádném případě nasměrován proti
jmenovitě určeným osobám, a proto není klasickým rozhodnutím podle ustanovení
§ 67 správního řádu. Není ani právním předpisem, protože upravuje konkrétní věc, a tak
je vydáván formou opatření obecné povahy podle ustanovení § 171 - § 174 správního řádu.

VÝZVA
MěÚ Milevsko, v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, s odkazem
na ustanovení § 177 odst. 1 správního řádu, vyzývá dotčené osoby, aby k tomuto opatření
obecné povahy podávaly připomínky nebo námitky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění.
POUČENÍ
Návrh „Opatření obecné povahy, kterým se nařizuje zákaz vstupu do honitby
Schwarzenbergská obora Květov“ je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 15 dnů ode
dne zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce MěÚ Milevsko, a dále způsobem
umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách www.milevsko-mesto.cz.
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné
připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti
návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu. Ostatní
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osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné
připomínky. Lhůta pro podání námitek či uplatnění připomínek je 30 dnů ode dne zveřejnění
návrhu. Zmeškání úkonu nelze prominout. Podání námitek či připomínek musí splňovat
náležitosti podání dle ustanovení § 37 správního řádu. „Z podání musí být patrno, kdo je činí,
které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum
narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst.
3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení,
popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě
nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou
v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě
jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní
firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro
doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další
náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí“.
Nechá-li se některá osoba zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Námitky
či připomínky podávejte písemnou formou na Městský úřad Milevsko, odbor životního
prostředí, ul. Sažinova 843, 399 01 Milevsko.
„otisk úředního razítka“
Dana Marie Kroupová, DiS., v.r.
referentka odboru životního prostředí
státní správa myslivosti

Rozdělovník:
•

Jan Schwarzenberg, nar. 13.12.1967, Sýkořice 83, 270 73 Zbečno, prostřednictvím
advokáta JUDr. Ing. Martina Flory, Dr., Dominikánské nám.656/2, 602 00 Brno (DS)

•

Společnost ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o., IČ: 450 23 930, se sídlem Bělohorská
688/165, Břevnov, 169 00 Praha 6, prostřednictvím advokáta JUDr. Ing. Martina
Flory, Dr., Dominikánské nám. 656/2, 602 00 Brno (DS)

•

K založení do spisu

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

•

Obecní úřad Květov, Květov 7, 399 01 Milevsko (DS)
(se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Milevsko, OŽP)

•

Městský úřad Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko (DS)
(se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Milevsko, OŽP)

•

Obecní úřad Jetětice, Jetětice 122, 398 48 Jetětice (DS)
(se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Milevsko, OŽP)
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Počet listů dokumentu: 7
Počet příloh: č.1 - orientační mapa
(zdroj: https://mapy.cz/zakladni?x=14.2951106&y=49.4093212&z=13&source=base&id=2177863)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Milevsko, obecního úřadu Jetětice a obecního úřadu Květov, a taktéž způsobem umožňující
dálkový přístup, na internetových stránkách.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Městského úřadu Milevsko.
Vyvěšeno dne: …….…………..

Sejmuto dne:

…………………………………….

……………………………………..

osoba pověřená vývěsní službou

osoba pověřená vývěsní službou

……………………………………………..
podpis, razítko úřadu

………………………………………………
podpis, razítko úřadu
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………………….

