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Sdělení k „Žádosti o prošetření nepovolené stavby a o informace“ ze dne 13.12.2021 podané 
obcí Litošice  
 

Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů, 
podle § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též lesní zákon), myslivosti podle § 57 odst. 4 a § 60 zákona 
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o myslivosti), a ochrany 
přírody podle § 75 odst. 1 písm. c) a 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též zákon o ochraně přírody a krajiny), obdržel dne 13.12.2021 od obce 
Litošice, č. p. 27, 535 01 Přelouč, IČ: 005 80 562, žádost adresovanou Městskému úřadu Přelouč, 
odboru životního prostředí, a Městskému úřadu Přelouč, odboru stavebnímu, o prošetření aktuálně 
realizované stavby oborního oplocení mezi obcemi Svobodná Ves, Litošice, Semtěš, tj. o prošetření, 
zda se nejedná o nepovolenou stavbu a zda nedochází k činnosti, která je v rozporu se zákonem 
o ochraně přírody, lesích apod. Podání dále obsahovalo žádost o poskytnutí informací, zda je pro danou 
stavbu vydáno povolení ke stavbě, potažmo na základě čeho daná stavba probíhá.  
 
Žádost byla evidována Městským úřadem Přelouč, odborem životního prostředí, pod č. j. 
MUPC/22051/2021, a to za vyhotovení kopie evidované pod č. j. MUPC/22948/2021 následně předané 
Městskému úřadu Přelouč, odboru stavebnímu, za účelem vyřízení části podání týkajícího se 
stavebního zákona. 
 
Co se týče podání s vazbou k věcné a místní příslušnosti Městského úřadu Přelouč, odboru životního 
prostředí, sdělujeme následující. 
 
Podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též správní 
řád), Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, 

kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět 

obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že 

podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. Sdělení správní orgán nezasílá, postupuje-li vůči 
tomu, kdo podal podnět, podle § 46 odst. 1 nebo § 47 odst. 1.  
 
V případě, že správní orgán dojde po prověření podnětu, např. formou úkonů před zahájením řízení či 
kontrolní činností, k závěru, že daný podnět opodstatňuje zahájení řízení, zahájí řízení z moci úřední 
tak, jak je uvedeno výše. Tímto řízením může být např. řízení o přestupku podle zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). 
   
Ve vztahu k Vámi uvedenému podnětu ve věci stavby oborního oplocení podaného starostou obce 
Litošice dne 29.11.2021 Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, uvádí, že v této souvislosti 
provedl dne 01.12.2021 v součinnosti s Městským úřadem Přelouč, odborem stavebním, místní šetření, 
které potvrdilo fakt, že bylo započato s činností, o níž je důvodné se domnívat, že souvisí se stavbou 
oborního oplocení. Byť Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, jakožto orgán státní správy 
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lesů, myslivosti a ochrany přírody je toho názoru, že se stavbou oborního oplocení nelze započít bez 
rozhodnutí o uznání obory, potažmo bez souhlasu orgánu ochrany přírody se zásahem do významného 
krajinného prvku, je těmto orgánům taktéž známo, že co do uznávání obor a výstavby oborního oplocení 
existují vůči dané problematice dva diametrálně odlišné názory. Jedním z názorů je názor Ministerstva 
zemědělství, které za první krok ve věci výstavby oborního oplocení považuje existenci rozhodnutí 
o uznání obory, bez něhož oplocení nelze realizovat. Druhým názorem je dříve uplatňovaný názor 
Krajského úřadu Pardubického kraje, který z pohledu orgánu státní správy myslivosti naopak za stěžejní 
a první krok při realizaci záměru vytvoření obory považoval výstavbu oborního oplocení a teprve 
následně rozhodnutí o uznání obory. K tomuto Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, dodává, 
že dne 13.01.2022 obdržel sjednocující výklad, potažmo právní názor Krajského úřadu Pardubického 
kraje na problematiku uznávání obor, který vylučuje možnost výstavby oborního oplocení bez 
rozhodnutí o uznání obory.  
 
V tomto ohledu Vám tak Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, v obecné rovině sděluje, že 
v současné době nelze na lesních pozemcích budovat stavbu oborního oplocení bez rozhodnutí 
o uznání obory vydaného orgánem státní správy myslivosti, potažmo bez souhlasu se zásahem do 
významného krajinného prvku vydaným buď v podobě závazného stanoviska či samostatného 
rozhodnutí orgánem ochrany přírody. V obojím případě je tímto orgánem obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, tj. Městský úřad Přelouč. 
 
Tímto Vám taktéž sdělujeme, že Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, činí v součinnosti se 
stavebním úřadem či příslušnými orgány další kroky v prověřování Vámi podaného podnětu. 
 
Co se týče možného řízení ve věci přestupku, ať již na úseku státní správy lesů, myslivosti či ochrany 
přírody, Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, sděluje, že osobami, které mohou být 
seznámeny se spisovým materiálem jsou pouze účastníci řízení, tj. zejména obviněný a poškozený 
v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání 
bezdůvodného obohacení, eventuálně osoba, která prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod a 
nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob nebo veřejný 
zájem.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že obec Litošice není subjektem, který by v současné době mohl být 
považován za osobu oprávněnou nahlížet do spisu, Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, 
poskytuje ve vztahu k Vaší žádosti pouze obecné výše uvedené sdělení.   
 

K možnosti oznámení toho, zda příslušný orgán zahájil řízení z moci úřední, nebo neshledal důvody 
k zahájení řízení z moci úřední (§ 42 správního řádu), správní orgán uvádí, že o tuto informaci podatel 
podnětu, tj. starosta obce Litošice pan Miroslav Březina, v rámci podání učiněného dne 29.11.2021 
nepožádal, proto tato informace správním orgánem nebyla poskytnuta. 
 

 

   
 
                                                                                              
Mgr. Jan Feranec 

vedoucí odboru        
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