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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 14 dne 19.07.2017 OISM141710R 

 

 

Zrušení přelízek v Oboře Květov 
 

Zpracovatel: Ing. Pavel Stejskal, OISM-investice    …………………………... 

 

Důvodová zpráva: 

Na základě došlé žádosti dne 20.6.2017 od projektanta Martina Kreuzera Vám předkládáme 

materiál k rozhodnutí ve věci zrušení přelízek do Obory Květov v soukromém vlastnictví. 

Město Milevsko s oborou Květov přímo sousedí svou místní částí k.ú. Rukáveč. Pozemky 

jako takové v sousedství obory žádné nevlastní. 

Soukromí vlastník v roce 2013 zažádal u příslušného správního úřadu (odbor regionálního 

rozvoje – stavební úřad) o rozšíření obory na původní hranice z roku 1953. V roce 2013 

dotčené orgány a ostatní účastníci územního řízení souhlasili s rozšířením za podmínek 

zřízení přelízek přes plot obory, aby mohli být i nadále využívány turistické trasy vedoucí 

přes oboru (konkrétně turistická trasa červená a zelená) a obyvatelé sousedních obcí mohli do 

obory vstupovat za účely houbaření, sběru borůvek či procházek lesem. Nyní po dokončení 

rozšíření obory na původní hranici byla okolním obcím a dotčeným orgánům podána žádost o 

závazné stanovisko ve věci zrušení těchto přelízek a tím znemožnění vstupu do obory. Spolu 

se žádostí o zrušení přelízek došlo i schéma přeznačení turistických tras. Zrušení přelízek a 

znemožnění přístupu je v projektové dokumentaci odůvodněno následovně: „Zrušení přelízek 

je z důvodu zachování a zabránění nadměrného rušení spárkaté zvěře turisty a cyklisty, kdy 

tato zvěř potřebuje nezbytný klid pro kladení mláďat a následnou péči o ně. V dalších 

obdobích roku je nutné zabezpečit klid v období říje a zajištění bezpečnosti osob v průběhu 

individuálního i společného lovu. V rámci zrušení přelízek dojde k přeznačení turistických 

tras a to červená povede nyní vně obory nad vodou a zelená turistická trasa od Branic okolo 

oborního plotu k železničnímu mostu a dále po červené. V rámci přeznačení turistické trasy 

bude provedena tzv. naučná stezka s odpočinkovými místy a informačními tabulemi pro 

turisty. Pro informaci uvádíme, že v žádné ze známých soukromých obor (Pekárkův Mlýn, 

obora Sedlice, obora Lány) nejsou přelízky k dispozici a turistické trasy vedou mimo tyto 

obory a tudíž je respektováno soukromé vlastnictví a účel zřízení obory.“ 

Pro nejkompetentnější rozhodnutí ze strany města Milevska jakožto účastníka řízení by měla 

být tato žádost postoupena do ZMM, které by jako občany volený orgán města rozhodlo v této 

věci. 

 

 


