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MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 
Odbor životního prostředí 

 

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
Datová schránka: x9hbpfn 

 
 

 

 

 
Číslo jednací:  

 
MDC/135645/2020 

  

 
 
viz příloha č. 1 

Spisová zn.: 
Počet listů: 
Počet příloh: 
    

MDC/112781/2019 
2 
1 

 

Vyřizuje: Ing. Přemysl Hruška  

Telefon: 
E-mail: 
 
Děčín 

412591471 
premysl.hruska@mmdecin.cz 
 
15. 12. 2020 
 
 

 

Oznámení o ukončení dokazování s poučením o možnosti vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí 

 
 

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti, věcně 
a místně příslušný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), § 2 
odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení 
obcí s rozšířenou působností, dále pak jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný správní 
orgán podle § 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“) 
 

oznamuje v řízení vedeném pod spisovou značkou MDC/112781/2019 na základě žádosti 
ze dne 18. 10. 2019, 

 

že ve věci  
 

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“, 
 

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“, 
 

bylo ukončeno dokazování, kdy byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí.  
 

Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení právo se před vydáním rozhodnutí 
vyjádřit k jeho podkladům, popř. navrhnout jejich doplnění.  
Do podkladů řízení lze nahlédnout na Magistrátu města Děčín odboru životního prostředí 
(budova bývalého OKÚ, 28. října 1155/2) v kanceláři č. 312, v úřední dny - pondělí a středa 
v době od 08:00 -17:00 hod., mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě na telefonním 
čísle 412591471 ve lhůtě stanovené následujícím usnesením. 

 
 
Dále vydává usnesení.  
 

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 
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„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. 
a v souladu s ustanovením § 36 a § 39 správního řádu 
 

stanovuje účastníkům řízení lhůtu 6 pracovních dnů ode dne doručení tohoto usnesení 
 

jako termín, dokdy může účastník řízení vykonat své právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí 
ve věci k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném orgánem státní správy myslivosti vedeným 
pod spisovou značkou MDC/112781/2019 na základě žádosti ze dne 18. 10. 2019 ve věci  
 

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“. 

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“. 
 
Účastníci správního řízení podle (§ 27 odst. 1 správního řádu) 
 
jsou uvedeni v příloze č. 1 této písemnosti. 
 
Odůvodnění 
 

Správní orgán ustanovil tuto lhůtu z důvodu vyřízení věci bez zbytečných průtahů. Danou lhůtu 
vidí jako přiměřenou k uplatnění práv účastníků. 
Pokud nebude ve lhůtě 6 pracovních dnů ode dne doručení tohoto usnesení poslednímu 
účastníkovi správního řízení vznesena žádná připomínka ani námitka, bude vydáno rozhodnutí 
ve věci. 
Orgán státní správy myslivosti k námitkám uvedeným jednotlivými účastníky řízení uvádí, 
že se jimi bude řádně zabývat a vypořádá se s nimi řádně v rozhodnutí, které bude po uplynutí 
stanovené lhůty vydáno. 
 
 
Poučení 
 

Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů 
ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným 
u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, Mírové nám. 1175/5, Děčín 2. Podané 
odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. 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.  
 
 
 
Ing. Zdeněk Hanuš 
vedoucí odboru životního prostředí  
 
 

otisk úředního razítka 
podepsáno elektronicky 
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Příloha 

 Rozdělovník účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu v příloze č. 1 
 

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, 

 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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