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Uvědomění o zahájení správního řízení ve věci rozhodnutí o omezení vstupu do části 
honitby, nařízení ústního jednání, usnesení o stanovení lhůty k podání návrhů 
účastníků  

 

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 číslo 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“)  

 
u v ě d o m u j e 

 
podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění 

 
o   z a h á j e n í   s p r á v n í h o   ř í z e n í 

 
ve věci vydání nařízení podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona o myslivosti - zákaz vstupu do 
lesní části honitby Seloutky (na lesní pozemky: 
 
KÚ Křenůvky (700525) 
Parcela KN Výměra LV 

162 0,0144 8 
163 0,8413 8  
165 0,0234 8  
166 0,3741 8 
 
KÚ Alojzov u Prostějova (774707) 
Parcela KN Výměra LV 

482/3 0,2368 10 
483 0,1651 14  
486/1 55,000 10 
488/1 154,2810 10 
490 0,5755 14 
491/1 0,8296 10 
491/2 0,3125 10 
491/3 0,0770 10 



491/4 0,0385 10 
491/5 0,0556 10 
492 0,0393 14 
493/1 41,5838 10 
493/2 8,7677 10 
493/3 0,2855 10 
493/5 4,4963 10 
493/8 0,1451 10 
494 0,3702 14 
1272 0,0016 10 
1274 0,0191 10 
1279 0,0139 10 
 
KÚ Seloutky (774715) 
Parcela KN Výměra LV 

648 0,2005 14 
654/1 0,3740 14 
654/2 0,1063 14 
655 0,3496 14 
815 52,6976 10 
983 109,1036 10 
1027 0,0992 10 
1299 39,2804 10 
1300     11,7397 10 
 
 

Uživatel honitby Seloutky-PROGLES s.r.o., IČ: 27469468, Konecchlumí 91  (dále jen 
„žadatel“) podal dne 18.1.2013 na Magistrát žádost o vydání zákazu vstupu do části honitby 
Seloutky v termínu 9.2.2013 v době od 8:00  do 16:00 hodin. Lokality jsou vyznačeny 
v příloze č.1 tohoto přípisu. 

 
Žádost je zdůvodněna následovně:  
 
„Jako uživatel honitby Seloutky žádáme orgán státní správy myslivosti o nařízení zákazu 
vstupu do části honitby(viz příloha) Seloutky dne 9.2.2013 z důvodu konání zkoušek 
loveckých psů – individuální zkoušky loveckých kopovů. Součástí zkoušky je naháňka na 
černou zvěř. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se lov bude konat dne 9.2.2013 (sobota) v době od 8:00 do 
16:00 a na základě skutečnosti, že je honitba navštěvována občany - hrozí reálné nebezpečí 
pro občany v inkriminovaný den, neboť bude v honitbě probíhat lov se střelnou zbraní a 
budou se zde pohybovat lovečtí psi bez přímého vlivu vůdců“. 
 
Žadatel doložil písemný souhlas držitele honitby Seloutky – Honebního společenstva 
Středomoravské lesní družstvo Niva, IČO 71002642, Niva 47. 
 
Předmětné lesní pozemky jsou ve výhradním spoluvlastnictví členů Honebního společenstva 
Středomoravské lesní družstvo Niva, IČO 71002642, Niva 47. 
 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního 
řádu. Toto vyrozumění zasílá Magistrát podle § 47 odst. 1 správního řádu všem známým 
účastníkům řízení, kterými jsou: 
žadatel - PROGLES s.r.o., IČ: 27469468, Konecchlumí 91   
držitel honitby - Honebního společenstva Středomoravské lesní družstvo Niva, 
IČO 71002642, Niva 47 
 



Magistrát tímto uvědomuje účastníky řízení, že pokud podané žádosti hodlá vyhovět. Zákaz 
se nebude vztahovat na vlastníka lesa, osoby pověřené k lesnímu hospodaření na majetku, 
osoby provádějící výkonu práva myslivosti, orgány vrchního státního dozoru v lesích, státní 
správy lesů a české inspekce životního prostředí. 
 
Jelikož rozhodnutím budou dotčena práva daná ustanovením § 19 odst. 1 lesního zákona, tj. 
práva každého vstupovat do lesa, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou klest, 
doručuje se tato písemnost, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu, veřejnou 
vyhláškou. Vyvěšení tohoto přípisu na úředních deskách má zajistit informovanost obyvatel 
obcí v jejichž katastru se lesy ve vlastnictví žadatele nacházejí. 
 
Oznámení o zahájení správního řízení je dále doručeno dotčenému orgánu státní správy, a to 
orgánu ochrany přírody a krajiny při Krajském úřadě Olomouckého kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, Jeremenkova  40a, Olomouc. 
Samotné rozhodnutí ve věci je podmíněno vydáním závazného stanoviska dotčeného orgánu 
státní správy, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí . 
 
 
K dnešnímu dni byly shromážděny tyto podklady, které tvoří v dané věci spis, do nějž má 
podle § 38 správního řádu účastník řízení a jeho zástupce právo nahlížet: 

 Žádost 

 Orientační výpis z KN 

 Orientační mapka 
 
Pro řádné odůvodnění rozhodnutí musí správní orgán projednat koordinaci označení 
zákazu vstupu v terénu se zástupci dotčených obcí. 
 
Za tímto účelem Magistrát nařizuje v souladu s ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu 
ústní jednání spojené s místním šetřením na den 31. ledna 2013 (čtvrtek) v 09:00 
hodin, se schůzkou pozvaných u závory - místní komunikace za hájovnou v Alojzově 
směrem do lesního komplexu. 
 
Magistrát tímto žádá statutární zástupce obce Alojzov, Seloutky a Myslejovice, aby se 
k jednání taktéž dostavili. 
 
Podle ustanovení § 4 odst. 2 správního řádu Vás tímto přiměřeně poučujeme o Vašich 
právech a povinnostech a podle ustanovení § 4 odst. 4 správního řádu Vám umožňujeme 
uplatňovat Vaše práva a oprávněné zájmy 

 
Ve výše vedeném správním řízení máte podle správního řádu následující:  
 p r á v a: 
 

1) Namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozvíte (§ 14 odst. 2). 
2) Na tlumočníka, pokud neovládáte jednací jazyk (§ 16 odst. 3). Současně 

upozorňujeme, že náklady na tlumočníka si hradíte sám.  
3) Činit podání a jednat v jazyce své národnosti (§ 16 odst. 4), pokud jste 

občanem ČR příslušejícím k národnostní menšině. 
4) Zvolit si způsob doručení (§ 19 odst. 3) – na doručovací adresu nebo na 

elektronickou adresu, kterou sdělíte, 
5) Na doručení do vlastních rukou u písemnosti, u níž hrozí, že by mohla být 

vydána jinému účastníku řízení, který má na věci protichůdný zájem (§ 19 
odst. 5).  

6) Na prominutí zmeškání úkonu (§ 24 odst. 2), prokážete-li, že jste pro 
dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl(a) bez svého 
zavinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout. O prominutí 



zmeškání úkonu požádáte podle podmínek stanovených v ust. § 41 (Do 15 
dnů ode dne kdy pominula překážka, která vám bránila úkon učinit. 
S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon, jinak se jím správní orgán 
nebude zabývat. Zmeškání úkonu nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl 
být úkon učiněn, uplynul jeden rok - § 41 odst. 2.   

7) Nechat se zastupovat zvoleným zmocněncem (§ 33 odst. 1), a to na základě 
plné moci. Účastníci mohou zvolit společného zmocněnce či několik spol. 
zmocněnců (§ 35). 

8) Navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí (§ 36 odst. 1).  

9) Vyjádřit svá stanoviska, a pokud o to požádáte, budete informováni o řízení (§ 
36 odst. 2). 

10) Vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí (§ 36 
odst. 3). (Netýká se, pokud se žádosti vyhovuje v plném rozsahu nebo pokud 
se uvedeného práva vzdáte). 

11) Nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci v právní moci (§ 38 
odst. 1).  

12) Činit si výpisky a pořídit si kopii spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4). 
13) Požádat o prodloužení lhůty k provedení úkonu (§ 39 odst. 2). 
14) Účastnit se ústního jednání a právo navrhnout veřejnosti ústního jednání 

(§ 49). 
15) Být včas vyrozuměn o provádění důkazů mimo ústní jednání (§ 51 odst. 2), 

pokud se tohoto práva nevzdáte. 
16) Požádat správní orgán o nařízení předběžného opatření (§ 61). 
17) Žádat o přerušení řízení (64 dost. 2) a právo vzít zpět návrh na zahájení řízení 

(§ 66 odst. l). 
18) Právo obdržet na požádání stejnopis rozhodnutí nebo stejnopis výrokové části 

rozhodnutí (§ 69). 
19) Požádat o provedení opravy zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení 

rozhodnutí (§ 70). 
20) Po uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí - podat žádost o opatření proti 

nečinnosti (§ 80 odst. 3). 
21) Požádat, v zákonem stanovených případech, nadřízený správní orgán, aby 

věc převzal a ve věci rozhodl (§ 131 odst. 1). 
22) Požádat o předběžnou informaci (§ 139 – zda záměr lze uskutečnit jen při 

vydání rozhodnutí nebo podle jakých hledisek bude rozhodováno). 
23) Požádat o spojení různých věcí, pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo 

jinak věcně souvisejí (§ 140 odst. 1). 
24) Požádat správní orgán o přijetí peněžité nebo nepeněžité záruky za splnění 

povinnosti (§ 147 odst. 1). 
25) Domáhat se mezitímního rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci v rámci 

ochrany před nečinností správního orgánu (§ 148 odst. 3). 
 
 P o v i n n o s t i: 

1) Upozornit správní orgán bezodkladně na skutečnosti, že u více správních 
orgánů probíhá současně více postupů souvisejících s týmiž právy a 
povinnostmi dotčené osoby (§ 8 odst. 1). 

2) Při úkonech prokázat své oprávnění (§ 30 odst. 5 - pouze právnické osoby). 
3) Na výzvu oprávněné úřední osoby předložit průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4). 
4) Poskytnout správnímu orgánu při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí 

veškerou potřebnou součinnost, nestanoví-li zákon jinak (§ 50 odst. 2). 
5) Označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52) – těmito návrhy není správní 

orgán vázán. 
6) Splnit povinnost uloženou usnesením – předložit listinu potřebnou 

k provedení důkazu (§ 53 odst. 1)  -  předložit věc správnímu orgánu nebo 
strpět ohledání věci na místě (§ 54 odst. 1). 



7) Dostavit se na předvolání včas na určené místo nebo se ze závažných 
důvodů omluvit (§ 59). 

8) Neztěžovat postup při řízení a při jeho ztížení se podrobit pořádkovému 
opatření (§ 62 odst. 1). 

9) Nahradit náklady řízení uložené rozhodnutím, které by jinak správnímu 
orgánu nevznikly (§ 79 odst. 6). 

 
Oprávněnými úředními osobami pro vedení tohoto správního řízení jsou: 

- pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí ve věci Ing. 
Pavel Tesařík, pracovník oddělení ochrany přírody a lesnictví odboru životního 
prostředí Magistrátu města  Prostějova v jeho nepřítomnosti Ing. Michal Pojezný 
pracovník oddělení ochrany přírody a lesnictví odboru životního prostředí Magistrátu. 
města Prostějova. 

- Ing. Libuše Plevová, vedoucí oddělení ochrany přírody a lesnictví 
- pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Ing. Martina Cetkovská, 

vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějov, v její nepřítomnosti 
Ing. Libuše Plevová 

 
USNESENÍ 

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 číslo 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“) 
 

stanovuje 
účastníkům řízení, kterými jsou 

 PROGLES s.r.o., IČ: 27469468, Konecchlumí 91   

 Honební společenstvo Středomoravské lesní družstvo Niva, IČO 71002642, Niva 47 
 

podle § 39 odst. 1 ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu 
lhůtu do 31.1.2013, 

 
jako určenou lhůtu k provedení úkonu tj. zejména dokdy mohou účastníci řízení 
realizovat své právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci. 
 

Odůvodnění: 
Žadatel, podal dne 18.1.2013 žádost o vydání zákazu vstupu do části honitby Seloutky. 
K dnešnímu dni byly shromážděny tyto podklady, které tvoří v dané věci spis, do nějž má 
podle § 38 správního řádu účastník řízení a jeho zástupce právo nahlížet: 

 Žádost 

 Orientační výpis z KN 

 Orientační mapka 
 

V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním 
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  

Proto s ohledem na výše uvedené Magistrát dle § 39 odst. 1 správního řádu stanovil 
usnesením účastníkům řízení lhůtu 31.1.2013, tedy přiměřenou k provedení úkonu tak, aby 
uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bylo pro účastníky řízení možné a 
současně, aby nebyla narušena zásada rychlosti řízení. 

Veškerá práva a povinnosti účastníka řízení stanovuje správní řád. Ve smyslu ustanovení 
§ 4 odst. 2 správního řádu má účastník řízení zejména následující práva a povinnosti: 
 



1. navrhovat a označovat důkazy na podporu svých tvrzení 
2. činit jiné návrhy 
3. vyjádřit v řízení své stanovisko 
4. vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
5. požádat správní orgán o přiměřené prodloužení této lhůty 

 
P o u č e n í   o   o d v o l á n í : 

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle § 76 odst. 5 správního řádu 
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá dále namítaný rozbor 
s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 
dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, podáním u zdejšího Magistrátu. Odvolání 
se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je na jeho náklady Magistrát. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá 
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 
 
 
Otisk úředního razítka: 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ing. Martina Cetkovská v.r. 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
Rozdělovník: 
Obdrží účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
 

 PROGLES s.r.o., IČ: 27469468, Konecchlumí 91   

 Honebního společenstva Středomoravské lesní družstvo Niva, IČO 71002642, Niva 47 
 
 
 
Na vědomí: 
Dotčený orgán státní správy: 
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany 
přírody a krajiny, Jeremenkova  40a, 77911 Olomouc 
 
Dále obdrží s žádostí o vyvěšení na úřední desce dle § 25 odst. 3 správního řádu na 
dobu 15 dnů tyto obecní úřady: 
 

 Obec Alojzov, Alojzov 43 

 Obec Seloutky, Seloutyk58 

 Obec Myslejovice, Myslejovice 145 
 
Příloha: 
PŘÍLOHA Č. 1 - Orientační mapka 
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