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Oznámení zahájení řízení, zaslání výzvy a přerušení správního řízení - doručení veřejnou
vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ, VÝZVA A USNESENÍ O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ
Městský úřad Tábor – úřad obce s rozšířenou působností (zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení
obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností), jako věcně
příslušný podle § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
a jako místně příslušný orgán státní správy myslivosti podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),
v řízení ve věci žádosti Ing. Zdeňka Hudce, Divišovice 27, 257 91 Sedlec-Prčice ze dne
31.12.2018 o změnu honitby Nemyšl dle § 31 odst.4) zákona o myslivosti, která byla orgánu
státní správy myslivosti doručena dne 31.12.2018 s tím, že byla opatřena č.j. S-META
4938/2019 OŽP/Dvo1
oznamuje,
že v souladu s § 44 odst. 1 a násl. zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 31
a násl.zák.č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, bylo zahájeno řízení o žádosti ve
výše uvedené věci, dnem, kdy shora uvedená žádost Ing. Zdeňka Hudce, Divišovice 27, 257
91 Sedlec-Prčice byly doručena zdejšímu správnímu orgánu.
VÝZVA
Vzhledem k tomu, že žádost nemá potřebné náležitosti, Městský úřad Tábor – úřad obce
s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako místně příslušný úřad podle § 11 odst.
1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a jako věcně příslušný orgán státní správy
myslivosti podle § 57 odst. 4, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění
žadatele tj.:
Ing. Zdeňka Hudce, Divišovice 27, 257 91 Sedlec-Prčice
vyzývá
podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád k doplnění předložené žádosti o:
1/4
Sp.zn. S-META4938/2019 OŽP/Dvo 3

- jednoznačné upřesnění parcelních čísel honebních pozemků v k.ú. Nemyšl, Sudoměřice
u Chotovin, Sedlečko u Chotovin, Borotín, Chotoviny, které jsou předmětem doručené žádosti
k doplnění doručeného podání o požadované údaje, správní orgán stanovuje lhůtu do
28.2.2019.

,,Otisk úředního razítka“

Ing. Lenka Koubková
vedoucí oddělení ochrany prostředí MěÚ Tábor
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USNESENÍ
Městský úřad Tábor – úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb.,
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako
místně příslušný úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a jako
věcně příslušný úřad státní správy myslivosti podle § 57 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti v platném znění
rozhodl
podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu tak, že řízení
ve výše uvedené věci zahájené dnem podání žádosti, tj. 31.12.2018, se přerušuje do
28.2.2019.
Odůvodnění
Odbor životního prostředí Městského úřadu v Táboře obdržel dne 31.12.2018 od Ing. Zdeňka
Hudce žádost ve věci změny honitby Nemyšl, z důvodu změny vlastnických vztahů
k jednotlivým honebním pozemkům. Správní orgán po prostudování předložených podkladů
dospěl k závěru, že předložená žádost nemá některé náležitosti požadované zákonem
o myslivosti. Z předložené žádosti není jednoznačně zřejmé, které pozemky žadatele jsou
součástí honitby Nemyšl a v jakém rozsahu pozemků žádá žadatel o změnu honitby Nemyšl
a zároveň s tím související změny honiteb Borotín a Chotoviny, které patří do správního
obvodu MěÚ Tábor.
S ohledem na tuto skutečnost dospěl orgán státní správy myslivosti k závěru, že pro další
průběh řízení je nezbytné, aby žadatel doplnil své podání dle výzvy, jejíž nedílnou součástí je
toto usnesení o přerušení řízení, tedy jednoznačně identifikoval pozemky, které jsou
předmětem řízení. Jestliže v určené lhůtě nebudou nedostatky podání odstraněny, správní
orgán podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu řízení zastaví, neboť jde o podstatné vady
žádosti, které brání pokračování řízení.
Poučení o odvolání
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního
řádu odvolání ve lhůtě l5 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se
sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným
u Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede v jakém
rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí. Odvolání musí
mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Podané odvolání nemá v souladu s
ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
usnesení je nepřípustné.
,,Otisk úředního razítka“
Ing. Lenka Koubková
vedoucí oddělení ochrany prostředí MěÚ Tábor
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Tato písemnost se v souladu s ustanovením § 25 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou,
která bude vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ Tábor a úřední desce obce Borotín,
Chotoviny, Nemyšl.

Vyvěšeno dne: ..................................

Sejmuto dne: ............................. ...........

/razítko,podpis/

/razítko, podpis/

Rozdělovník:
Doručí se:
Ing. Zdeněk Hudec, Divišovice 27, 257 91 Sedlec-Prčice (DS)
-Honební společenstvo Chotoviny, zastoupené starostou Bc. Jaroslavem Petráňkem,
Prostřední , 391 37 Chotoviny
-Honební společenstvo Borotín, zastoupené starostou Jiřím Pejšou, Borotín 1, 391 35 Borotín
-Honební společenstvo Nemyšl, zastoupené starostkou Janou Borkovcovou, Nemyšl 13,
391 43 Mladá Vožice
-Myslivecký spolek Borotín, IČO: 60063068, Ing. Antonín Šmejkal, Borotín 95,
391 35 Borotín
-Myslivecký spolek Ostříž Nemyšl, IČO: 75105560, Prudice 11, 391 43 Mladá Vožice
-Myslivecký spolek Chotoviny, IČO: 71200266, Josef Krejčí, Pod Chmelnicí 126,
391 37 Chotoviny
-Úřad městyse Borotín (DS)
-Obec Nemyšl (DS)
-Obec Chotoviny (DS)
-Obec Sudoměřice u Chotovin (DS)
Městský úřad Tábor, odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. 3, 390 15
o vyvěšení

TÁBOR se žádostí

Obec Chotoviny, Hlinická 250, 391 37 CHOTOVINY se žádostí o vyvěšení
Obec Nemyšl, Nemyšl 10, 391 43 Nemyšl se žádostí o vyvěšení
Úřad městyse Borotín, Borotín 57, 391 35 Borotín se žádostí o vyvěšení
Obec Sudoměřice u Tábora, Sudoměřice u Tábora 27, 391 36 Sudoměřice u Tábora se žádostí
o vyvěšení
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