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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 
 
 
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti, věcně 
a místně příslušný podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (dále též 
„obecní řízení“), ustanovení § 2 odst. 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí 
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a současně jako 
místně příslušný orgán státní správy myslivosti podle ustanovení § 60 zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákona č. 449/2001 Sb.“), (dále též „orgán 
státní správy myslivosti“), po posouzení žádosti ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“) 
 

oznamuje 
 

po vyřešení předběžné otázky vydáním rozhodnutí právnické osoby s názvem Správa 
Národního parku České Švýcarsko, IČO 06342477, se sídlem Pražská 457/52, 407 46  Krásná 
Lípa, IDDS u85x3zd pod číslem jednacím SNPCS 03501/2020 a spisovou značkou SZ SNPCS 
07038/2019/8 zahájení správního řízení ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu 
všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům (zahájeno správní řízení ve smyslu ustanovení 
§ 44 odst. 1 správního řádu dnem podání žádosti), které je orgánem státní správy myslivosti 
vedeno 
 
 

I. 
 

podle ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o změně honiteb Růžová, Růžák, 
Vřesová Dolina, Arnoltice z důvodu změn vlastnictví honebních pozemků, za účelem vzniku 
nové honitby „Pastevní vrch“.  
Orgán státní správy myslivosti, obdržel dne 18. 10. 2019 žádost právnické osoby s názvem  
Honební společenstvo Růžová - Janov, IČO 06991459, se sídlem Arnoltice 141, 
407 14 Arnoltice zastoupené fyzickou osobou jménem Ing. Vojtěch Sobotka (honební starosta), 
narozenou 1966, trvale bytem Arnoltice 141, 405 02 Děčín, IDDS 5ha2zar o provedení změny 
honiteb Růžová, Růžák, Vřesová Dolina a Arnoltice, z důvodu změn vlastnictví honebních 
pozemků, a za účelem vzniku nové honitby „Pastevní vrch“. Seznam dotčených honebních 
pozemků navrhovanou změnou honiteb je přílohou č. 1 této písemnosti. 
 
 

II. 
 

podle ustanovení § 17, § 18 odst. 1 a ustanovení § 29 odst. 1 a 3 zákona č. 449/2001 Sb., 
o uznání společenstevní honitby „Pastevní vrch“.  
Orgán státní správy myslivosti, obdržel dne 18. 10. 2019 žádost právnické osoby s názvem  
Honební společenstvo Růžová - Janov, IČO 06991459, se sídlem Arnoltice 141, 
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407 14 Arnoltice zastoupené fyzickou osobou jménem Ing. Vojtěch Sobotka (honební starosta), 
narozenou 1966, trvale bytem Arnoltice 141, 405 02 Děčín, IDDS 5ha2zar o uznání nové 
společenstevní honitby „Pastevní vrch“, z důvodu změn vlastnictví honebních pozemků.  
Nově vzniklá společenstevní honitba „Pastevní vrch“ je navržena na celkové výměře honebních 
pozemků 1144,9045 ha (z toho o výměře souvislých honebních pozemků 504,1353 ha).  
 

 Účastníci správního řízení mohou dle § 36 odst. 1 správního řádu nahlížet do podkladů 
zahájeného správního řízení na Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí kdykoliv 
v pracovní době správního úřadu, v úřední dny (pondělí a středa 08:00 – 17:00 hod., 
budova B1, 28. října 1155/2, 405 02   Děčín I, dveře č. 312) a v ostatní dny vždy 
po předchozí telefonické dohodě (pro zajištění přítomnosti pracovníka). V případě dohody je 
možno poskytnout spis v elektronické podobě.  

 Účastníci řízení mají právo zvolit si zmocněnce (v souladu s ustanovením § 33 správního 
řádu); zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně 
do protokolu. V téže věci může mít účastník řízení pouze jednoho zmocněnce. 

 Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení. 
 
 

III. 
 

Orgán státní správy myslivosti projedná uvedené věci v bodě I. a II. ve společném řízení 
v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 správního řádu, z moci úřední, neboť spolu věcně 
souvisejí a týkají se týchž účastníků řízení. O tomto bylo vydáno usnesení, které se 
poznamenává pouze do spisu. Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu 
nelze odvolat. Usnesení bylo vydáno dne 07. 09. 2020 pod číslem jednacím MDC/96367/2020. 
 
 
Současně vydává  
 

USNESENÍ 
 
 
Výroková část  
 

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti, věcně 
a místně příslušný podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (dále též 
„obecní řízení“), ustanovení § 2 odst. 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí 
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a současně jako 
místně příslušný orgán státní správy myslivosti podle ustanovení § 60 zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákona č. 449/2001 Sb.“), (dále též „orgán 
státní správy myslivosti“) rozhodl dle § 39 odst. 1 správního řádu v řízení o změně honiteb (ad. 
I. - „Oznámení o zahájení správního řízení“) a řízení o uznání společenstevní honitby (ad. II -  
„Oznámení o zahájení správního řízení“), takto 
 

Lhůta k vyjádření se účastníků řízení k oznámení o zahájení správního řízení ad. I. a II. 
vedeného pod v písemnosti „Oznámení o zahájení správního řízení ad. I. – II.“  
 

se určuje 
 

do deseti pracovních dnů ode dne doručení tohoto usnesení, 
 

v souladu s ustanovením § 3 správního řádu, aby byl zajištěn stav věci, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými 
v ustanovení § 2 správního řádu 
 
 
Účastníci správního řízení podle (§ 27 odst. 1 správního řádu) 
 

Uvedení v příloze č. 1 této písemnosti. 
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Odůvodnění  
 

Orgán státní správy myslivosti určil lhůtu přiměřenou lhůtu k vyjádření se účastníků řízení 
k oznámení o zahájení řízení v souladu s ustanovením § 3 správního řádu, aby byl zajištěn stav 
věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho 
úkonu s požadavky uvedenými v ustanovení § 2 správního řádu.  Z uvedeného důvodu bylo 
rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. 
 
 
Poučení  
 

Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do patnácti 
dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u 
Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, 28. října 1155/2, 405 02, Děčín I. Odvolání 
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne 
následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 
desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 
Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný 
účinek. 
 
 
Ing. Zdeněk Hanuš 

 

vedoucí odboru životního prostředí 
 
 

 

otisk úředního razítka 
podepsáno elektronicky 

 

 
Přílohy 
 

Příloha č. 1 - Seznam účastníků řízení  
 
Účastníkům řízení, jejichž pobyt není znám, kterým se prokazatelně nedaří doručovat 
a účastníkům řízení, kteří nejsou orgánu státní správy známi, se tato písemnost doručuje 
veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu. 
 
 
K vyvěšení na úřední desce obdrží 
 

 Obec Arnoltice, IČO 00261173, se sídlem Arnoltice 34, 407 14 Arnoltice u Děčína, 
IDDS hdra8pn;  

 Obec Bynovec, IČO  00556009, se sídlem Bynovec 29, 405 02 Děčín, Bynovec, 
IDDS zhbb5ip; 

 Obec Hřensko, IČO 00261351,  se sídlem Hřensko 71, 407 17  Hřensko, IDDS y4rbg7d; 

 Obec Huntířov, IČO 00261360, se sídlem Huntířov 126, 405 02 Děčín, Huntířov, 
IDDS zj8av6p; 

 Obec Janov, IČO 00556025, se sídlem Janov 235, 405 02 Děčín, Janov, IDDS zmyaqk5; 

 Obec Jetřichovice, IČO 00261394, se sídlem Jetřichovice 24, 407 16 Jetřichovice,   
IDDS 6ryarph; 

 Obec Kámen, IČO  00832189, se sídlem Kámen 40, 407 13 Ludvíkovice, Kámen, IDDS 
fapayuv; 

 Obec Labská Stráň, IČO  00555991, se sídlem Labská Stráň 111, 405 02 Děčín, Labská 
Stráň, IDDS iwwbn8s; 

 Obec Růžová, IČO 00556017, se sídlem Růžová 30, 407 14 Arnoltice u Děčína, Růžová, 
IDDS smcbpg7; 
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 Obec Srbská Kamenice, IČO 00831387, se sídlem Srbská Kamenice 54, 407 15 Srbská 

Kamenice, IDDS 4dgatrm. 
 

Úřady se žádají o vyvěšení této písemnosti na úřední desce po dobu 15 dnů a po uplynutí 
této lhůty o sejmutí, vyznačení údajů o vyvěšení a neprodlené vrácení písemnosti zpět 
orgánu státní správy myslivosti. 

 

Vyvěšeno dne: 

 

Sejmuto dne:  
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