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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Omezení vstupu do obory Hájek 
 

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, příslušný dle § 3 odst. 4 zákona 

č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

územně správním členění státu), jako věcně příslušný orgán státní správy myslivosti dle § 57 

odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a jako 
věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti podle ustanovení § 10 a  § 11 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád),  
  

v y d á v á  
 

v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu a dle § 9 zákona o myslivosti,  

opatření obecné povahy (OOP) na omezení vstupu do obory Hájek na žádost držitele a 
uživatele obory Hájek a to z důvodu zajištění klidu zvěře v období kladení mláďat a 

bezpečnosti osob v období intenzivního lovu zvěře, v tomto rozsahu: 
 
1) Doba zákazu bude platit od nabytí právní moci opatření obecné povahy do 30.9.2022 

v době od 17,00 hodin až do 9,00 hodin následujícího dne a v období od 1.10.2022 do 
30.4.2023 v době od 15,00 hodin do 10,00 hodin následujícího dne  

2) Zákaz vstupu bude zřetelně označen v terénu a na všech přístupových cestách 
3) Po uplynutí doby zákazu bude označení odstraněno 
               
Opatření obecné povahy se vydává pro oboru Hájek, identifikační kód honitby 

CZ4106202023, jejímž držitelem i uživatelem jsou LČR, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 421 964 51 
 
Na přístupových cestách budou žadatelem umístěny informační tabule s upozorněním na tento 

zákaz, spolu s kopií „opatření obecné povahy“. Žadatel seznámí s tímto opatřením personál a 

vybaví odpovědné pracovníky jeho kopií.  
 

Odůvodnění 
  
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti obdržel 
dne  20.4.2022, pod č.j. ŽP/21932/22  žádost držitele a uživatele obory Hájek, tj. LČR, s.p. 

Hradec Králové, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 

Králové, IČO 42196451, které zastupuje  LS Horní Blatná,   Karlovarská 458, 36236 Pernink, 
IČO 42196451, žádost na omezení vstupu do obory Hájek v termínu od 1.5.2022 do 
30.9.2022 a to od 17,00 hodin do 9,00 hodin následujícího dne a v období od 1.10.2022 do 
30.4.2023 v době od 15,00 hodin do 10,00 hodin následujícího dne, z důvodu zajištění klidu a 

bezpečnosti v období kladení mláďat a intenzivního lovu zvěře.  
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V průběhu vyvěšení návrhu OOP č.j. ŽP/21932/22 ze dne 21.4.2022 na úředních deskách 

dotčených obcí nebyly doručeny správnímu orgánu k návrhu OOP žádné námitky ani 

připomínky. 
 
Státní správa myslivosti MěÚ Ostrov shledala tuto žádost jako opodstatněnou a tudíž zdejší 

odbor životního prostředí vydal opatření obecné povahy o omezení vstupu do obory Hájek, 

tak jak je výše uvedeno.  
 

Platnost a účinnost 
 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 173 odst. 1, 

správního řádu, patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky a pozbývá platnosti 

dne 1.5. 2023 v 10,00 hodin.  
 

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 nabytí 

jeho právní moci. 
 
   
 
 
                                                                                                          Ing. Jindra Jerglová                                                                                                                                  
                                                                                                                    vedoucí  
                                                                                                      odboru životního prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník 
 
1. LS Horní Blatná, Karlovarská 458, 36236 Pernink 
 
K vyvěšení na úřední desce (po dobu nejméně 15 dnů): 
 
2. Obec Hájek, Hájek 68, 363 01 Ostrov      
3. Město Hroznětín, Krušnohorské náměstí, 362 33 Hroznětín  
4. Obec Sadov, Sadov č.p.34, 362 61 Sadov      
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