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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Zákaz vstupu do honitby Niva a Bílý Kříž
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy
(dále jen "Magistrát") podle ust. § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ust. §§ 1 a 2 zákona č. 314/2002 Sb.,
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
a dále příslušný podle ust. § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále
jen „zákon o myslivosti“) a jako místně příslušný orgán podle § 11 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje podle ust. § 25
a §§ 171 až 174 správního řádu návrh na zákaz vstupu do honitby Niva a Bílý Kříž
ve dnech:


12.9.2022 v době od 15:00 do 21:00 hodin,



13.9.2022 v době od 4:00 do 9:00 a dále od 15:00 do 21:00 hodin,



14.9.2022 v době od 4:00 do 9:00 .

Žadatel – uživatel honitby Niva a Bílý Kříž - Myslivecké sdružení Niva Vysočany,
IČ: 06761097, Niva 47, 798 61 (dále jen „žadatel“) podal na Magistrát dne 25.7.2022 žádost
o vydání zákazu vstupu do honitby Niva a Bílý Kříž ve výše uvedeném termínu. Pozemky
jsou vyznačeny v příloze tohoto přípisu.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o uložení opatření obecné povahy o vydání zákazu
vstupu do honitby Seloutky ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona o myslivosti.
Žádost je zdůvodněna následovně:
Uživatel honiteb žádá orgán státní správy myslivosti o nařízení zákazu vstupu do honitby
Niva a Bílý Kříž z důvodu zajištění bezpečnosti osob. Ve dnech 12.9 2022 až 14.9.2022
bude v honitbách probíhat intenzivní odlov srnčí zvěře střelnou zbraní. Vzhledem
ke skutečnosti, že jsou honitby hojně navštěvována občany, hrozí reálné nebezpečí
pro návštěvníky v inkriminovaných dnech a čase.
Návrh opatření obecné povahy ve věci vydání zákazu vstupu do honitby Seloutky doručí
správní orgán veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na své úřední desce a dále na úředních
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deskách obecních úřadů Drahany, Niva, Otinoves, Protivanov, Rozstání a Vysočany, jejichž
katastrálních území se opatření obecné povahy týká.
Magistrát v souladu s ustanovením § 172 odst.1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu podávaly písemné připomínky nebo námitky doručením
na Magistrát, a to ve lhůtě
do 12.8.2022.
Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu
s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního
řádu. Zmeškání úkonu nelze v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu
prominout.
Obsah spisu je k nahlédnutí na Magistrátu, kancelář č.245, pondělí a středa 8:00-17:00 hod.,
ostatní dny na základě telefonické domluvy.
Poučení :
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.

(otisk razítka)
Ing. Martina Cetkovská v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dní
na úředních deskách Magistrátu města Prostějova, Obecního úřadu Niva, Otinoves,
Rozstání, Vysočany Městyse Drahany a Protivanov
Zároveň Vás žádáme o navrácení oznámení po vyplnění dat o vyvěšení a sejmutí zástupci
odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.
Oznámení bylo vyvěšeno dne:

Oznámení bylo sejmuto dne:

Dálkový přístup:

Dálkový přístup:

Razítko, datum, podpis:

Příloha :
- Mapa honitby Niva a Bílý Kříž

