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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
             Oddělení životního prostředí

NAŠE ZN.:
Č. J.: MmM/029336/2015/OŽPaMU/BB

VYŘIZUJE: Božena Borovičková
TEL.: 476 448 465
IP TEL.: 474 771 465
FAX: 476 448 570
E-MAIL: Bozena.Borovickova@mesto-most.cz

MOST DNE: 16.3.2015

   
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROHODNUTÍ
o zákazu a omezení sportovní a zájmové činnosti v prostoru vrchu Zlatník  

Účastníci řízení:

1/Myslivecké sdružení České Zlatníky IČ 00432725, zast. Janem Houdkem, České Zlatníky č.p. 29, 

   435 21Obrnice
2/Honební společenstvo Zlatník,IČ 71116772, zast. Janem Houdkem, České Zlatníky č.p. 29, 43521
   Obrnice
3/Státní pozemkový úřad, IČ 1312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha
4/Lesy České republiky s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
5/Letecká amatérská asociace ČR, IČ 48137481, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10-Hostivař
6/Paragliding klub Krupka Letecké amatérské asociace ČR, se sídlem Ústí nad Labem, Lipová  
   306/7 zast. Petrem Chromcem, Zrzavého 1705/4b, 163 00 Praha 6-Řepy
7/Jan Rajter st., Moravěves 8, 434 01 Havraň
8/ Vlastimil Kazilovský, Jižní 3178, 434 01 Most
9/ Eva Vinterová, Liběšice 7, 434 01 Želenice
10/ DESPERADOS s.r.o., Luční Chvojno 47, 400 02 Velké Chvojno
11/ Jaroslav Michal, Dukelská 115, Obrnice, 435 21 Obrnice
12/Ing. Milan Machovec, Dukelská 1525/12, 434 01 Most
13/ Jan Houdek, České Zlatníky 29, 434 01 Obrnice

Magistrát města  Mostu,  jako  obec  s rozšířenou  působností  (zákon  č.  314/2002  Sb.,
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností), odbor 
životního prostředí a mimořádných událostí, jako orgán státní správy myslivosti, příslušný dle  §60 
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává na 
základě  žádosti  Mysliveckého  sdružení  České  Zlatníky,  IČ  00432725,  zastoupeného  Janem 
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Houdkem, České Zlatníky čp. 29, 435 21 Obrnice, podle ustanovení § 9 zákona o myslivosti a §§ 
10, 11 a 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto rozhodnutí:

Magistrát  města  Mostu  omezuje  sportovní  a  zájmové  činnosti  v prostoru  vrchu  Zlatník, 
v honitbě České Zlatníky v době od 1.4.2015 do 31.10.2015 a následně v době od 1.3. do 31.10. 
v letech 2016-2018 takto:

1/Jízdu  na  terénních  motorových  čtyřkolkách  a  terénních  motocyklech  a  veškeré  další  
   sportovní aktivity a činnosti, které záporně působí na život zvěře  zakazuje.

2/ Sportovní létání omezuje následovně:

 Výstup na startoviště a veškerý pohyb osob je možný pouze po červené turistické značce. 
Přístup  po asfaltové cestě přes sedlo a kolem krmného zařízení je zakázán.

 Lety nebudou prováděny v době před 9.00 hod. a po 18.00 hod. místního času.
 Auta nebudou zajíždět na zatravněné plochy ani polní a lesní cesty.  Parkovat je možné  

na parkovišti u hřbitova  (50°30'43.5"N, 13°42'10.0"E).
 Piloti letící na sportovním létajícím zařízení  musí v prostoru skalního masívu na západní 

straně kopce, severně od čáry určené rovnoběžkou 50°30'59.5"N  udržovat min. odstup 50 m 
od terénu . Jedná se o skály na západní straně kopce směrem k městu Bílina.

 Piloti  ani další  osoby zúčastněné na provozu paraglidingu nebudou na sebe pokřikovat.  
Pro komunikaci mezi piloty za letu se budou používat radiostanice.

 Na místě startu a přistání nebudou odhazovány odpadky, PET lahve  apod.

 Piloti  a  osoby,  které budou přistiženy při  porušování ustanovení této dohody na vyzvání 
myslivecké  stráže  předloží  osobní  doklady.  V případě  pocitu  neoprávněného  jednání  
ze strany Mysliveckého sdružení České Zlatníky kontaktují hlavního inspektora provozu PG 

a  předsedu  Mysliveckého  sdružení  České  Zlatníky.  Kontrolující  zástupce  mysliveckého 
sdružení  je  povinen  prokázat  se  průkazem  myslivecké  stráže.  Všichni  zúčastnění  mají 
povinnost chovat se v souladu se zákonem  449/2001 Sb., o myslivosti, a to zejména §§9
a 14. 

Zlatník je vymezen kružnicí o poloměru 600 m se vztažným bodem 50º 30' 56.29" N 13º 42' 55.81"  
E (viz mapová příloha).

Kontakty na odpovědné osoby:
Mgr. Jan Hájek, hlavní inspektor provozu PG, tel. 777813050,  hajek@laacr.cz
Petr Chromec, Paraglidingklub Krupka, tel. 777092357, petr.chromec@gmail.com
Jakub Havel, Paraglidingklub Krupka, tel. 776 642 480, poletani@gmail.com
Jan Houdek, předseda Mysliveckého sdružení České Zlatníky, tel. 728261383 
houdekjenda@seznam.cz

MS České Zlatníky se ukládá povinnost rozvěsit v honitbě na přístupových cestách k vrchu Zlatník po 
obvodu vyznačené zájmové plochy  informativní leták o uvedeném zákazu a omezení.
Tyto letáky musí být vyvěšeny po dobu platnosti zákazu.

Správní orgán v tomto rozhodnutí  vylučuje odkladný účinek odvolání dle § 85 odst.  2 písm. b) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
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Odůvodnění :

Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, jako orgán státní správy 
myslivosti,  obdržel   žádost  Mysliveckého sdružení  České  Zlatníky,  které  je  uživatelem honitby 
České Zlatníky o prodloužení zákazu vstupu do honitby, který byl v platnosti do 30.10.2014, jako 
opatření na ochranu zvěře v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat a to zejména v prostoru vrchu 
Zlatník. V minulém období od 1.3. do 31.10. roku 2011 -2014 byla vydaným rozhodnutím zakázána 
jízda na terénních motorových čtyřkolkách a terénních motocyklech a zákaz veškerých sportovních 
aktivit a činností, které záporně působí na život zvěře. Rovněž bylo omezeno sportovní létání, kdy 
na základě dohody byla přijata opatření, která se osvědčila a přinesla kladné výsledky. Správní 
orgán  oznámil  zahájení  řízení  dne  2.2.2015  pod  č.j.:  MmM/010371/2015/OŽPaMU/BB.  Dne 
17.2.2015 pod čj.: MmM/019508/2015/OŽPaMU/BB seznámil účastníky s podklady před vydáním 
rozhodnutí. Z důvodu, že omezením mohou být dotčena práva osob, které správnímu orgánu nejsou 
známa, bylo oznámení řízení doručeno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 
správního  řádu.  Jelikož  správnímu orgánu  nebyly  doručeny žádné  připomínky do  doby vydání 
tohoto rozhodnutí, od žádného účastníka řízení ani od občanů rozhodl o nařízení zákazu vstupu a 
omezení do vybrané oblasti vrchu Zlatník dle návrhu žadatele, jak je výše uvedeno. Zákaz vstupu se 
vyhlašuje  z  důvodu  zlepšování  životních  podmínek  zvěře  a  zachování  druhů  volně  žijících 
živočichů v určené lokalitě vrchu Zlatník. Vydaný zákaz vstupu má za účel zabránit nadměrnému 
rušení zvěře a dalších volně žijících živočichů při hnízdění a kladení mláďat. 
Uvedené sportovní  aktivity  v této  části  honitby  mohou mít  za  následek  vyrušení  živočichů při 
hnízdění či péči o mláďata, což může vést k odumření vyvíjejícího se plodu ve vajíčcích či smrti 
mláďat. Důvodem je vytvoření ideálních podmínek pro zvěř. Jedním z možných způsobů jak zlepšit 
podmínky pro zvířata i ptactvo je právě zabránění rušení zvěře a ostatních volně žijících živočichů v 
době hnízdění a péče o mláďata. Z důvodu informování veřejnosti nařídil správní orgán uživateli 
rozmístit  letáky  o  zákazu  vstupu  do  vybraných  částí  honitby  na  přístupových  cestách.  Z  výše 
uvedených důvodů rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku.
Správní orgán v tomto rozhodnutí  vylučuje odkladný účinek odvolání dle § 85 odst.  2 písm. b) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, neboť je nutné ve výše uvedeném termínu omezit aktivity 
vedoucí k rušení zvěře, která v tomto období hnízdí, klade a odchovává mláďata. Opatření uvedená 
v tomto rozhodnutí nesnesou dalšího odkladu.  

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat do 15ti dnů od jeho doručení odvolání podle
§ 81 správního řádu ke Krajskému úřadu v Ústí  nad Labem, a to podáním u odboru životního  
prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu. 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. 
V podaném odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními 
předpisy  nebo  nesprávnost  rozhodnutí,  řízení,  jež  mu  předcházelo.  Dle  §  85  odst.  2  písm.  b) 
správního řádu se vylučuje odkladný účinek odvolání, neboť je nutné zamezit vzniku nevratných 
škod v honitbě.

             

Vladimír Pátek
vedoucí odboru životního prostředí
a mimořádných událostí
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Magistrátu města Mostu
(opatřeno elektronickým podpisem)
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města 
Mostu a obecního úřadu Obrnice, v jehož správním území se vrch Zlatník nachází. Poslední den 
této lhůty je dnem doručení. Po uplynutí této lhůty bude potvrzené oznámení vráceno zpět odboru 
životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu.

Vyvěšeno dne:……………………. Sejmuto dne:………………………..

Razítko a podpis orgánu, který zajišťuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Doručí se:
K     vyvěšení na úřední desce:  
MmM – odbor vnitřní správy- oddělení služeb obyvatelstvu
Obecní úřad Obrnice, Mírová 70, 435 21 Obrnice

Účastníci řízení:

1/Myslivecké  sdružení  České  Zlatníky  IČ  00432725,  zast.  Janem  Houdkem,  České  Zlatníky
   č.p. 29, 435 21Obrnice
2/Honební  společenstvo  Zlatník,  IČ  71116772,  zast.  Janem  Houdkem,  České  Zlatníky
   č.p. 29, 435 21Obrnice
3/Státní pozemkový úřad, IČ 1312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha
4/Lesy České republiky s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
5/Letecká amatérská asociace ČR, IČ 48137481, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10-Hostivař
6/Paragliding klub Krupka Letecké amatérské asociace ČR, se sídlem Ústí nad Labem, Lipová  
   306/7 zast. Petrem Chromcem, Zrzavého 1705/4b, 163 00 Praha 6-Řepy
7/Jan Rajter st., Moravěves 8, 434 01 Havraň
8/ Vlastimil Kazilovský, Jižní 3178, 434 01 Most
9/ Eva Vinterová, Liběšice 7, 434 01 Želenice
10/ DESPERADOS s.r.o., Luční Chvojno 47, 400 02 Velké Chvojno
11/ Jaroslav Michal, Dukelská 115, Obrnice, 435 21 Obrnice
12/Ing. Milan Machovec, Dukelská 1525/12, 434 01 Most
13/ Jan Houdek, České Zlatníky 29, 434 01 Obrnice

Ostatní účastníci:
Doručeno veřejnou vyhláškou 
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