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USNESENÍ  

 

Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti 
podle § 57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též 
zákon o myslivosti), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též správní řád), vydává podle § 28 odst. 1 správního řádu toto usnesení, kterým rozhodl takto: 

 

Obec Litošice, č. p. 27, 535 01 Přelouč, IČ: 005 80 562,  

 

není  

 

účastníkem řízení ve věci návrhu na uznání obory Litošice určené pro „záložní chov bílého jelena“ 
podaného podle § 18 zákona o myslivosti dne 07.09.2020 JUDr. Jiřím Sehnalem, advokátem, 
Politických vězňů 27, Kolín IV, 280 02 Kolín, IČ: 662 00 237, na základě plné moci právně zastupujícím 
společnost Enlino a.s., Ve Dvoře 20, 285 75 Žehušice, IČ: 247 52 011 (dále též žadatel), tj. není 
účastníkem řízení ve věci vedené pod sp. zn. SMUPC/16792/2020/OŽP/NF, neboť obec Litošice není 
vlastníkem žádného z honebních pozemků zahrnutých v navrhované oboře ani držitelem sousední 
honitby.  

  

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

1. Obec Litošice, č. p. 27, 535 01 Litošice, ID DS: s5pazn7 

 
Odůvodnění 

 
Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, obdržel dne 31.01.2022 od Městského úřadu Přelouč, 
odboru stavebního, kopii žádosti podané dne 25.01.2022 obcí Litošice, č. p. 27, 535 01 Přelouč, IČ: 005 
80 562, tj. kopii žádosti adresované jak Městskému úřadu Přelouč, odboru životního prostředí, tak 
Městskému úřadu Přelouč, odboru stavebnímu. 
 
Obdržená kopie „Žádosti o informace k nepovolené stavbě oplocení na lesních pozemcích“ byla 
Městským úřadem Přelouč, odborem životního prostředí, evidována pod č. j. 
MUPC/1970/2022/OŽP/NF, a to za následného vložení do spisu sp. zn. SMUPC/21048/2021/OŽP/NF 
týkajícího se řešení podnětu ve věci výstavby oborního oplocení v lokalitě mezi obcemi Svobodná Ves, 
Litošice a Semtěš. Vzhledem ke skutečnosti, že obec Litošice v rámci daného podání vznesla co do 
příslušnosti Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí, požadavek na účastenství ve věci 
řízení o uznání obory, Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, jakožto orgán státní správy 
myslivosti vyhotovil z písemnosti č. j. MUPC/1970/2022/OŽP/NF kopii evidovanou pod č. j. 
MUPC/2316/2022/OŽP/NF, kterou následně vložil do spisu sp. zn. SMUPC/16792/2020/OŽP/NF 
týkajícího se řízení ve věci návrhu na uznání obory Litošice určené pro „záložní chov bílého jelena“. 

 

 
   Dle rozdělovníku 
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Co se týče požadavku na účastenství v řízení o uznání obory, uvedla obec Litošice následující: „Dále 
žádáme, pokud by mělo dojít k zahájení řízení, nebo vydání závazného stanoviska, které by se týkalo 
rozhodnutí o uznání obory a následně o povolení stavby oborního oplocení, aby obec Litošice byla 
účastníkem těchto řízení, neboť v tomto případě bychom byli přímými sousedy této stavby a zároveň 
zastupujeme naše občany, jejichž práva jsou stavbou oplocení dotčena, neboť lidé mají zákonem 
zaručené právo na volný průchod krajinou a užívání lesa.“ 
 
Podle § 28 odst. 1 správního řádu Za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je 
účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán 
usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se 
o něm vyrozumí. Postup podle předchozí věty nebrání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci. 

 
K účasti na řízení o uznání obory pro „záložní chov bílého jelena“ správní orgán uvádí, že za účastníky 
řízení ve věci uznání honitby (obora je formou honitby) lze považovat v případě honitby vlastní, což je 
případ navrhované obory, vlastníka souvislých honebních pozemků tvořících navrhovanou honitbu a 
dále veškeré vlastníky honebních pozemků, které mají být k honitbě přičleněny. Vyjma uvedených 
subjektů lze v případě řízení o uznání honitby považovat za účastníky řízení taktéž držitele sousedních 
honiteb.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že v aktuálně vedeném řízení o uznání obory Litošice určené pro „záložní 
chov bílého jelena“ obec Litošice není žádným z výše uvedených subjektů, správní orgán obec Litošice 
v tomto řízení nepovažuje za účastníka řízení. Tento závěr by se pochopitelně netýkal případného řízení 
o uznání honitby tvořené zůstatkovou částí stávající honitby Litošice, kde obec Litošice vlastníkem 
honebních pozemků nepochybně je. 
 
Co se týče průchodnosti krajiny, lze tuto problematiku řešit skrze řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. skrze řízení o negativním zásahu do 
významného krajinného prvku les (§ 4 odst. 2) a přístupu do krajiny (§ 63 odst. 1). V těchto řízeních jsou 
obce ze zákona účastníky řízení.       
 

Poučení o odvolání 

 

Proti tomuto usnesení se může odvolat účastník, jemuž se usnesení oznamuje. Odvolání lze podat ve 
lhůtě 15 dnů od jeho oznámení, prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení usnesení. 
Odvolání se podává u Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí, a rozhoduje o něm Krajský 
úřad Pardubického kraje. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. 

 

Otisk úředního razítka 

 

                                                                                              

Mgr. Jan Feranec 

vedoucí odboru                                                              

 

 

 

 

Rozdělovník 

 

Doručuje se:  
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