Městský úřad Moravský Krumlov
Odbor životního prostředí
nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
č.j.: MUMK11498/2020

Moravský Krumlov dne 15.7.2020

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 části honitby
Obora Moravský Krumlov, a to kančí obora a generační obůrka
(viz. mapa, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy).
Toto omezení platí pouze pro předmětnou oblast (viz výše), a to s časovým omezením do
31.3. 2023.
O d ů v o d n ě n í:
Správní orgán obdržel dne 22.4.2020 žádost držitele a uživatele honitby Lesy ČR, s.p., Lesní
závod Židlochovice ve věci nařízení zákazu vstupu do části honitby Obora Moravský
Krumlov, a to kančí obora a generační obůrka. Omezení vstupu pro vyjmenované části
honitby žadatel navrhuje do 31.3.2023.
Jako jeden z důvodů žadatel uvádí obavy o bezpečnost a zdraví návštěvníků předmětných
lokalit, kde je zvěř, zejména zvěř černá, tedy prase divoké, více soustředěna. Další z důvodů je
obava žadatele o zanesení nákazy afrického moru prasat (AMP) do populace černé zvěře
v oboře Moravský Krumlov.
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 v § 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 něhož
1

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.
Obě lokality jsou součástí Obory Moravský Krumlov, kde jsou normované stavy zvěře srnce
obecného, jelena evropského, muflona a prasete divokého. V předmětných lokalitách je
hustota populace zvěře černé vyšší, což riziko nákazy AMP samozřejmě zvyšuje. Zákazem
vstupu do těchto částí se předejde možnému zavlečení nákazy AMP lidmi. V ostatních
částech obory, není hustota populace černé zvěře taková, tudíž výše zmíněné riziko je nižší.
Jedná se o preventivní opatření ve snaze uživatele honitby předejít zavlečení nákazy do chovu
černé zvěře a ušetření nemalých finančních prostředků v případě likvidace nákazy, která je
v současné době reálnou hrozbou. Uživatel honitby sám provedl řadu preventivní opatření,
jako např. dezinfekční pásy na vjezdech do předmětných lokalit, pravidelná dezinfekce
vozidel, proškolování personálu. Nelze opomenout fakt, že obora Moravský Krumlov je
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 a ty nejlepší podmínky, což samozřejmě je i
ochrana zdraví chované zvěře.
Proto správní orgán v tomto návrhu vyhověl žádosti a vstup do vybraných lokalit zcela
zakázal.
Návrh opatření obecné povahy byl v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu projednán
s dotčenými orgány státní správy, které k němu v zákonné lhůtě nevznesly žádné připomínky.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení. 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.

Ing. Kamil Raboň
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)
Přílohy: mapa s vyznačeným zájmovým územím
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu.
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Příloha: Mapa zájmového území
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