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Doručení oznámení zahájení správního řízení o uznání honitby Správy NP Šumava 
s názvem „ÚP Borová Lada“ na území Národního parku Šumava veřejnou vyhláškou 

 
Správa Národního parku Šumava (dále jen „orgán státní správy myslivosti“) vykonávající na 
území Národního parku Šumava dle ustanovení § 57 odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon“) působnost orgánu státní správy myslivosti 
svěřenou obcím (§ 57 odst. 4 zákona), v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen „správní řád“)  

 
oznamuje zahájení správního řízení 

 
vedeného pod spisovou značkou SZ NPS 03587/2018 ve věci uznání honitby Správy NP 
Šumava s názvem „ÚP Borová Lada“ podle ustanovení § 18 odst. 1 a § 29 odst. 1 a 3 zákona. 

Dne 18. 4. 2018 podala Správa NP Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk návrh na uznání nové 
honitby s názvem „ÚP Borová Lada“. Nově navržená honitba „ÚP Borová Lada“ obsahuje 
honební pozemky zařazené v současné době do honitby Správy NP Šumava s názvem  
„ÚP BOROVÁ LADA“ a část honebních pozemků zařazených do honitby Správy NP Šumava 
s názvem „ÚP MODRAVA“. Součástí rozhodnutí o uznání nové honitby bude také přičlenění 
honebních pozemků jiných vlastníků uvedených v příloze návrhu. Všechny dotčené pozemky 
jiných vlastníků jsou v současné době součástí stávajících honiteb Správy NP Šumava.  

Návrh na uznání honitby „ÚP Borová Lada“ neobsahuje žádnou změnu současné hranice mezi 
honitbami Správy NP Šumava a honitbami ostatních sousedních vlastníků honiteb. 

Orgán státní správy myslivosti v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu uvědomuje 
všechny známé účastníky řízení, že dnem podání výše uvedeného návrhu bylo v souladu 
s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení vedené pod spisovou 
značkou SZ NPS 03587/2018 ve výše uvedené věci, a to podle ustanovení § 18 odst. 1 a § 29 
odst. 1 a 3 zákona. 

Podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy 
a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Podle ustanovení § 36 odst. 2 
správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. 

Nahlížet do spisu předmětného správního řízení mohou v souladu s ustanovením § 38 správního 
řádu účastníci řízení a jejich zástupci v budově Správy NP Šumava ve Vimperku, ul. 1. máje 260, 
kancelář č. 23, budova „B“, I. patro, v úřední dny (pondělí a středa) od 8.00 do 17.00 hod., 
případně po předchozí domluvě v jiném termínu.  
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Stanoviska účastníků řízení či případnou návštěvu za účelem nahlédnutí do spisu očekává orgán 
státní správy myslivosti v souladu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie (§ 6 správního řádu) 
v termínu do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení; poté bude ve věci rozhodnuto.  

Majitelům honebních pozemků navržených k přičlenění, případně jejich zplnomocněným 
zástupcům, se toto oznámení doručuje veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 144 správního řádu. 
Práva a povinnosti dotčených osob stanovená dosud vydanými pravomocnými rozhodnutími pro 
uznané honitby ÚP BOROVÁ LADA a ÚP MODRAVA zůstanou po provedení požadavku držitele 
honiteb nezměněny. 

Doručení bube provedeno vyvěšením oznámení na úředních deskách úřadu městysu Strážný, 
Obecního úřadu Horní Vltavice, Obecního úřadu Borová Lada, Obecního úřadu Nové Hutě, 
Obecního úřadu Kvilda, a Správy NP Šumava a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 25 odst. 2 správního řádu). 

Toto oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou zasílá orgán státní správy myslivosti ve 
smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu úřadu městysu Strážný, Obecnímu úřadu Horní 
Vltavice, Obecnímu úřadu Borová Lada, Obecnímu úřadu Nové Hutě a Obecnímu úřadu Kvilda  
s žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na svých úředních deskách po dobu 15 dnů 
a po uplynutí této lhůty o sejmutí, vyznačení údajů (vyvěšení, sejmutí) a neprodlené vrácení zpět 
Odboru státní Správy NP Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk.  
 

 

 

 

OBDRŽÍ (do datové schránky): 
‒ Úřad městysu Strážný, 384 43 Strážný 23, 384 43 Strážný 
‒ Obecní úřad Horní Vltavice, 384 91 Horní Vltavice 80 
‒ Obecní úřad Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada 
‒ Obecní úřad Nové Hutě, Nové Hutě 106, 385 01 Vimperk 
‒ Obecní úřad Kvilda, Kvilda 17, 385 01 Vimperk 
 

s žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. 

 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………….. 2018 
 
 
 
Sejmuto dne: ……………………. 2018 

 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí: …………………………………… 

 

 
 
 
Otisk úředního razítka 

Ing. Jiří Dolejší 
vedoucí odboru  
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