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ROZHODNUT Í
Magistrát
Mladá Boleslav - odbor životního
jako
orgán státní správy
na úseku myslivosti podle ustanovení § 60 zákona. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném
(dále jen zákon), a dle zákona 500/2004 Sb., správní
v platném
(dále jen
správní
dle § 9 odstavce 3 zákona zakazuje vstup do honitby
Hradec Králové s.p. Ledce-les,
uživatel PILOUS-OBALY s.r.o.
25732234 ve dne 17.12.2020 od 8.00 do 18.00 za
podmínek:
Uživatel honitby se dohodne s vlastníky lesa v
nutných lesních prací.
Zákaz vstupu neplatí pro jednotky integrovaného záchranného sboru.
Uživatel honitby zajistí na své náklady
cedulí na
cestách
s oznámením zákazu vstupu.
Porušením zákazu vstupu do honitby se fyzická osoba dopustí
za který
být uložena fyzické
pokuta až do výše 10 000
§ 63 odstavce 1
písmeno a) zákona.
obce
rozhodnutí o zákazu vstupu do honitby
v
obvyklém a na
deskách.
Lov dne 17.12. 2020 bude probíhat v celé
!!!!
Dle § 85 odstavce 2 písmeno a) správního
rozhodnutí nabývá právní moci dnem
správního
dle § 27 správního
PILOUS-OBALY s.r.o.
LS Nymburk
Obec Jabkenice
Obec
Obec Ledce

se

odkladný

odvolání a

jsou:

Magistrát
Mladá Boleslav, odbor životního
jako
správy na úseku myslivosti, obdržel žádost o zákaz vstupu do honitby

orgán státní
Hradec Králové s.

p. Ledce-les, od uživatele PILOUS-OBALY s.r.o.
na den 17.12..2020
z
probíhajícího intenzivního lovu
Bude probíhat lov prasat divokých tato
v
svého ohrožení stává se agresivní a
na
Zákaz
vstupu umožní intenzivní lov i
k
Dle § 85 odstavce 2 písmeno a) se
odkladný
odvolání z
zájmu
lovu
osobám a snížení
spárkaté

o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí
správního
podat podle ustanovení § 81-83
správního
odvolání ke Krajskému
–
kraj Zborovská 11, Praha 5 , a to
ve
15
od jeho
podáním
u Magistrátu
Mladá Boleslav.
Dle § 85 odstavce 2 správního
se
odkladný
odvolání a rozhodnutí
nabývá právní moci dnem

Otisk

razítka

Ing. Josef Novák
vedoucí
ochrany

myslivosti a

Na

- obdrží
PILOUS-OBALY s.r.o. honitba Ledce–les
, Hlízov 91, 28532 Hlízov
Datovou schránkou:
LS Brandýs nad Labem
Obec Jabkenice
Obec
Obec Ledce

myslivecký

Ing. Jan

