ÚTVAR: Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství
ČÍSLO ÚTVARU: 16230
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
21. 3. 2018

Obec Litošice
Petr Březina
místostarosta obce Litošice
č. p. 27
535 01 Litošice

SPISOVÁ ZN.: 15BVD8194/2018-16231
NAŠE ČJ.:
16664/2018-MZE-16231
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
ID DS:

Mgr. Jitka Valentová
221812783
Jitka.Valentova@mze.cz
yphaax8

ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
DATUM: 18. 4. 2018

Odpověď MZe na zaslanou informaci o oboře v k. ú. Litošice
Vážený pane místostarosto,
dne 20. března Ministerstvo zemědělství obdrželo Váš e-mail, který obsahuje informace
o plánované stavbě obory pro černou zvěř v katastru obce Litošice. Z tohoto e- mailu vyplývá
nesouhlas obce Litošice se zřízením obory, respektive s výstavbou oplocení, jež je pro tento
účel nezbytné zbudovat a v němž spatřujete riziko pro další rozvoj obce Litošice. Zároveň
žádáte o pomoc či radu ohledně toho, jak plánovaný vznik obory zastavit.
Ministerstvo zemědělství se s ohledem na skutečnost, že mu nejsou známy konkrétní
skutkové okolnosti případu, a s ohledem na to, že by svým vyjádřením mohlo do budoucna
založit pochybnost o své nepodjatosti, pokud by následně mělo rozhodovat o opravném
prostředku v dané věci, nemůže vyjádřit ke konkrétnímu správnímu řízení.
Proto pouze v obecné rovině upozorňujeme, že stejně jako v jiných případech, je zejména
třeba, aby svá práva hájili účastníci v územním řízení vedeném stavebním úřadem a v rámci
procesu uznání obory orgánem státní správy myslivosti. Pokud jde o posloupnost těchto
kroků a jejich vzájemnou provázanost, s ohledem na omezení daná platnou právní úpravou
by platnost územního rozhodnutí pro stavbu plotu měla být podmíněna kladným rozhodnutím
o uznání obory (a naopak).
Závěrem si Ministerstvo zemědělství dovoluje upozornit na skutečnost, že obory jako takové
nemají sloužit znemožnění vstupu veřejnosti do jejich prostoru. Účelem obory je naopak
toliko zamezit úniku zvěře chované v oboře do okolního prostředí, což vyplývá i z definice
obory dle § 2 písm. j) zákona č. 449/2001 Sb. zákon o myslivosti, který stanoví, že oborou je
„druh honitby s podmínkami pro intenzivní chov zvěře s obvodem trvale a dokonale
ohrazeným nebo jinak uzpůsobeným tak, že chovaná zvěř z obory nemůže volně vybíhat.“
I v případě, že je tedy na určitém území zřízena obora, nerovná se tento krok zákazu vstupu
veřejnosti do tohoto prostoru, byť je pro praktické zajištění vstupu nutno doplnit oborní plot
potřebnými technickými prostředky (přelízky, vrata a rošty zamezující úniku zvěře,

ale prostupné pro člověka). Při vhodném technickém řešení tedy mohou být zachovány
dosavadní funkce území, včetně funkce rekreační, přičemž je žádoucí konkrétní parametry
daných zařízení a podmínku zajištění prostupnosti obory uvést i v příslušném rozhodnutí
stavebního úřadu, respektive orgánu státní správy myslivosti, tak aby se omezil vznik
případných sporů či nejasností v budoucnu.
S pozdravem

Ing. Martin Žižka, Ph.D.
ředitel odboru
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