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Účastníci řízení:  

Jan Kolowrat Krakowský, zastoupený Ing. Liborem Krčkem 

Správa Kolowratských lesů  

Kolowratská 1 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

V e ř e j n á  v y h l á š k a 

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 

Možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, navrhovat důkazy, nahlížet do spisu 

a pořizovat si z nich výpisy ve věci 

zákazu vstupu na lesní honební pozemky honitby „Kolowratské lesy“ 

 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní 

prostředí, jako orgán vykonávající státní správu na úseku myslivosti, příslušný dle § 60 zákona 

č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen zákon o myslivosti) zahájil správní 

řízení ve věci zákazu vstupu na lesní honební pozemky honitby „Kolowratské lesy“. Zahájení 

správního řízení je z podnětu žádosti o omezení vstupu do honitby, která byla podána držitelem 

honitby panem Janem Kolowratem Krakowským, zastoupeného na základě plné moci panem 

Ing. Liborem Krčkem (dále jen držitel honitby), na Městský úřad Rychnov nad Kněžnou dne 

19. července 2022. Tímto dnem bylo dle § 44 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

v platném znění (dále jen správní řád), v této věci zahájeno správní řízení.  

 

Zákaz vstupu na lesní honební pozemky honitby „Kolowratské lesy“ bude vyhlášen podle § 9 

odst. 3 zákona o myslivosti, kdy orgán státní správy myslivosti (dále jen OSSM) může, zejména 

v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené omezení 

nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí. 

 

Uvedené opatření se nevztahuje na hospodářskou činnost vlastníka, popřípadě nájemce 

honebních pozemků. Zákaz vstupu se nebude týkat všech cest a nehonebních pozemků ve 

vymezeném území. Na přístupových cestách budou informační tabule s upozorněním na zákaz 

vstupu na lesní honební pozemky. 
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Doba zákazu vstupu do honitby bude stanovena pro kalendářní roky 2022 – 2026, 

 

a to vždy od 15. září do 30. září od 17:00 hod. do 8:00 hod. následujícího dne, 

a v  měsíci říjnu od 16:00 hod. do 9:00 hod. následujícího dne.  

 

Zákaz vstupu do honitby „Kolowratské lesy“ platí pro následující katastrální území – Říčky 

v Orlických horách, Malá Zdobnice, Velká Zdobnice, Souvlastní, Kačerov u Zdobnice, Černá 

Voda u Orlického Záhoří, Kunštát u Orlického Záhoří a Nová Ves v Orlických horách. 

Obvod honitby „Kolowratské lesy“ je vyznačen na mapě v příloze č. 1 této veřejné vyhlášky 

a je její součástí. 

V rámci řízení jsou účastníci oprávněni: 

• Navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, pokud 

správní orgán usnesením tuto dobu neomezí. 

• Vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace 

o řízení. 

• Nahlížet do spisu a žádat o vydání kopií jednotlivých písemností 

• Před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům 

 

U s n e s e n í 

o stanovení lhůty pro podání návrhů 

 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní 

prostředí, podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, prohlašuje, že účastníci řízení 

ve věci zákazu vstupu na lesní honební pozemky honitby „Kolowratské lesy“ jsou oprávněni 

navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě nejpozději do 01. 09. 2022. 

V této lhůtě mají účastníci řízení dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu zároveň možnost 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

 

O d ů v o d n ě n í: 

Vzhledem k tomu, že v uvedeném řízení byly shromážděny dostatečné podklady pro rozhodnutí 

ve věci, dáváme účastníkům řízení možnost se k nim vyjádřit, navrhovat důkazy a činit jiné 

návrhy. S podklady pro vydání rozhodnutí se lze seznámit na odboru výstavby a životního 

prostředí, oddělení životní prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 

2. patro č. dveří 209 a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. Podle 

§ 38 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, činit si výpisy 

a právo, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.  

Lhůta byla stanovena s ohledem na to, že zahájení řízení je zasíláno veřejnou vyhláškou na obce 

v obvodu honitby „Kolowratské lesy“ a tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů na 

úředních deskách.  

Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 
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Poučení o odvolání: 

 

Proti tomuto usnesení je možno se odvolat do patnácti dnů od jeho obdržení ke Krajskému 

úřadu Královéhradeckého kraje podáním doručeným Městskému úřadu Rychnov nad Kněžnou. 

Podané odvolání nemá odkladný účinek. 

 

 

 

 

Dotčený orgán: 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Správa CHKO Orlické hory 

Dobrovského 332 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

 

 

 

 

„Otisk úředního razítka“ 

 

 

 

 

Ing. Pavla Fojtová 

Referent odboru výstavby a životního prostředí 

Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou 
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Veřejná vyhláška 
 

 

 

Protože orgánu státní správy myslivosti nejsou známi všichni účastníci řízení, je toto oznámení 

zároveň doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách 

příslušných obecních úřadů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:                                                                             Sejmuto dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razítko, podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhláška bude vyvěšena v těchto obcích: 

 

 

Rychnov nad Kněžnou, Říčky v Orlických horách, Zdobnice, Orlické Záhoří a Bartošovice 

v Orlických horách. 
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V l a s t n í   h o n i t b a   „K o l o w r a t s k é   l e s y“ 
 

Příloha č. 1 k zahájení řízení 

Č.j.:MURK-OVŽP/25103/2022-4370/2022/FoP 

 


		2022-08-08T11:41:30+0200


	



