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Honitba CZ7207209011 Velehrad – změna honitby dle ust. § 31 odst. 4 a 1 zákona č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti, v platném znění 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Rozhodnutí 
 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního 
úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti ve smyslu 
ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ust. § 
57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o myslivosti“) a 
v souladu s ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), 
k žádosti Arcibiskupství olomouckého, IČ 00445151, se sídlem Wurmova 562/9, 771 01 Olomouc, 
zastoupeného na základě plné moci ze dne 01.03.2018 Arcibiskupskými lesy a statky Olomouc s.r.o., IČ 
01559109, se sídlem Dvorského 5/17, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc, ze dne 23.12.2020 
 

I .  provádí  změnu  
 

a) podle ust. § 31 odst. 4 zákona o myslivosti vlastní honitby CZ7207209011 Velehrad a  
společenstevní honitby CZ7207110018 Velehrad – Modrá k 31. prosinci 2022 tím, že pozemek 
parcelní číslo 1658 v katastrálním území Velehrad o výměře 26813 m2 se vyčleňuje ze 
společenstevní honitby CZ7207110018 Velehrad – Modrá a stává se součástí honitby 
CZ7207209011 Velehrad 
 

b) a podle ust. § 31 odst. 1 zákona o myslivosti vlastní honitby CZ7207209011 Velehrad a  
společenstevní honitby CZ7207110018 Velehrad – Modrá k datu nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí tím, že pozemky parcelní číslo 1790 (o výměře 237 m2), 1778 (o výměře 1426 m2), 
1786/2 (o výměře 204 m2), 1777/2 (o výměře 4301 m2) a části pozemků parcelní číslo 1789 (o 
výměře 337 m2), 1795/1 (o výměře 5503 m2), 1776 (o výměře 17078 m2), 1801/5 (o výměře 10102 
m2) a 1209/2 (o výměře 2366 m2), vše v katastrálním území Velehrad, se vyčleňují z vlastní 
honitby CZ7207209011 Velehrad a stávají se součástí společenstevní honitby CZ7207110018 
Velehrad – Modrá.  

 
Tím se mění výměry těchto honiteb následovně: 
 
Honitba CZ7207209011 Velehrad 
 

 

 
 
 

Zemědělská půda 51,9195 ha 

Lesní půda 4 230,6958 ha 

Vodní plochy 12,4180 ha 

Ostatní plochy 36,8294 ha 

Celková výměra 4 331,8627 ha 
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Honitba CZ7207110018 Velehrad – Modrá 
 
 

   
Slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207209011 Velehrad je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí a 
slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207110018 Velehrad – Modrá je přílohou č. 3 tohoto 
rozhodnutí. 
 
Jakostní třídy a stanovené normované a minimální stavy všech druhů zvěře výše uvedených 
honiteb zůstávají  touto změnou  nedotčeny. 
 

II. neprovádí změnu 
 

a) podle ust. § 31 odst. 4 zákona o myslivosti vlastní honitby CZ7207209011 Velehrad a  
společenstevních honiteb CZ7207110014 Jankovice – Košíky, CZ7207110015 Kudlovice, 
CZ7207110016 Traplice a CZ7207110019 Tupesy – Břestek u pozemků parcelní číslo 654/14, 
676/2, 1291/7, 2047, 829, 826, 827, 823, 820/1, 819, 817, 1186, 820/2, 1187/3, 818, 1187/6, 828 v 
katastrálním území Jankovice u Uherského Hradiště, pozemků parcelní číslo 855/1, 830 v 
katastrálním území Košíky, pozemků parcelní číslo 575/1, 621/2, 621/1, 620, 619, 577, 2162, 
2161, 2158, 2157, 2159 v katastrálním území Kudlovice, pozemků parcelní číslo 1516/1, 1554, 
3133/21, 3133/43, 3133/44, 3133/45, 3133/27, 3133/26, 3133/19, 3133/16, 1546, 3133/18, 1522/2, 
1523 v katastrálním území Traplice, pozemků parcelní číslo 2187/2, 2187/20, 1857/50, 2187/1, 
2208/1 v katastrálním území Břestek, pozemků parcelní číslo 1207/4, 1206/5 v katastrálním území 
Salaš u Velehradu a pozemků parcelní číslo 1311, 1308/1 v katastrálním území Velehrad  
 

b) a podle ust. § 31 odst. 1 zákona o myslivosti vlastní honitby CZ7207209011 Velehrad a  
společenstevních honiteb CZ7207110014 Jankovice – Košíky, CZ7207110015 Kudlovice, 
CZ7207110016 Traplice a CZ7207110019 Tupesy – Břestek u pozemků parcelní číslo 691/1, 
686, 699, 700, 708/4, 703, 722, 709, 708/1, 745/2, 745/1, 756, 706, 704, 695, 751/2, 751/1, 751/3, 
736/1, 735, 702, 705, 731, 717/3, 717/2, 717/1, 755/5, 2034/3, 728, 696, 697, 711, 710, 740, 741, 
750/1, 750/2, 2027, 1312/1, 721, 2045, 2046, 755/3, 2034/1, 726/3, 726/1, 726/2, 748/1, 1184, 
1187/1, 755/4, 2034/2, 736/2, 734, 733, 707, 724, 755/6, 2034/4, 683, 684, 685, 687, 698/1, 718/7, 
718/6, 718/1, 1312/3, 1312/2, 747/1, 747/2, 693, 694, 749/2, 749/4, 749/3, 718/8, 1187/12, 680/1, 
680/2, 681, 689/1, 689/2, 715, 714, 692, 748/2, 716, 732/1, 758, 725, 742, 739, 1302/2, 1302/57 v 
katastrálním území Jankovice u Uherského Hradiště a pozemků parcelní číslo 1519, 1539, 1540/9, 
3133/14, 1540/8, 3133/22, 1551/5, 1551/19, 3133/23, 1551/6, 1543, 1529, 1547/2, 3133/17, 
1547/3, 1548, 1547/1, 1530/1, 1531, 3125/2, 3132/1, 1547/6, 1549, 1547/4, 1540/10, 3133/15, 
1540/7, 3133/12, 1544/1, 1544/2, 3133/13, 3133/3, 1522/1, 1534/2, 1534/1, 3133/4, 1540/1, 1537, 
1540/2, 1517/1, 1517/2, 1518, 1558, 1551/22, 1551/20, 3133/25, 3133/24, 1551/10, 1526 v 
katastrálním území Traplice. 

 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: 

- Arcibiskupství olomoucké, IČ 00445151, Wurmova 562/9, 771 01 Olomouc, zastoupené na základě 
plné moci Arcibiskupskými lesy a statky Olomouc s.r.o., IČ 01559109, Dvorského 5/17, Svatý 
Kopeček, 779 00 Olomouc, které zmocnily k zastupování JUDr. Ing. Martina Floru, Dr., advokáta, 
Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno, IDDS: z53hpc4  

- Honební společenstvo Jankovice – Košíky, IČ 46254854, Jankovice 8, 687 04 Traplice 
- Honební společenstvo Kudlovice, IČ 46255991, Kudlovice 54, 687 03 Babice 
- Honební společenstvo Traplice, IČ 46254731, Traplice 226, 687 04 Traplice 
- Honební společenstvo Velehrad – Modrá, IČ 46254480, Hradišťská 118, 687 06 Velehrad 
- Honební společenstvo Tupesy – Břestek, IČ 48489366, Tupesy 409, 687 07 Tupesy  

 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu: 

- Účastníci řízení uvedeni v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí 
 

Zemědělská půda 524,2273 ha 

Lesní půda 56,0000 ha 

Vodní plochy 11,2468 ha 

Ostatní plochy 5,0000 ha 

Celková výměra  596,4741 ha 
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Odůvodnění: 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního 
úřadu a životního prostředí (dále jen „městský úřad“ nebo „správní orgán“) obdržel dne 25.10.2021 od 
Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“ nebo 
„odvolací orgán“) rozhodnutí o odvolání č. j. KUZL 73693/2021, ze dne 22.10.2021, kterým odvolací orgán 
zrušil rozhodnutí městského úřadu  č. j. MUUH-SŽP/56321/2021/KrčJ, ze dne 12.07.2021 a věc vrátil 
k novému projednání.  
 
Rozhodnutím, proti kterému bylo podáno prostřednictvím advokáta Ing. Martina Flory, Dr. v substitučním 
zastoupení společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s.r.o. (dále jen „odvolatel“) odvolání, provedl 
městský úřad změnu honiteb  CZ7207209011 Velehrad, CZ7207110014 Jankovice – Košíky, 
CZ7207110015 Kudlovice, CZ7207110016 Traplice, CZ7207110018 Velehrad – Modrá a CZ7207110019 
Tupesy – Břestek. Změna honiteb byla provedena na základě žádosti držitele honitby Velehrad 
Arcibiskupství olomouckého, zastoupeného Arcibiskupskými lesy a statky Olomouc, s.r.o. (dále jen 
„žadatel“) ze dne 23.12.2020. Předmětem této žádosti byla změna stávající hranice vlastní honitby 
Velehrad vyplývající ze změn vlastnictví honebních pozemků dle § 31 odst. 4 zákona o myslivosti a 
následně byla 24.02.2021 tato žádost žadatelem doplněna o změnu honitby Velehrad vyrovnáním hranic 
dle § 31 odst. 1 zákona o myslivosti u pozemků jiných vlastníků, které by následkem změny honitby 
z důvodů vlastnických ztratily souvislost s původními honitbami, případně by vznikl nežádoucí tvar honiteb 
znemožňující řádné myslivecké hospodaření.      
 
Jako hlavní pochybení, které zásadně ovlivnilo výsledek odvolacího řízení, shledal odvolací orgán jako 
opodstatněnou námitku odvolatele, dle které se prvoinstanční správní orgán nijak nevypořádal ve výrokové 
části rozhodnutí s tím, že nevyhověl žádosti o změnu honitby Velehrad (a odpovídající změnu honitby 
CZ7207110014 Jankovice – Košíky) v lokalitě „Rovná“ v katastrálním území Jankovice u Uherského 
Hradiště. Krajský úřad ve svém rozhodnutí uvádí, že z výroku odvoláním napadeného rozhodnutí není 
jednoznačně zřejmé, které části žádosti správní orgán nevyhověl (toto je uvedeno pouze v odůvodnění) a 
současně není zřejmé, u kterých pozemků dochází ke změně honiteb z důvodů vlastnických dle § 31 odst. 
4 zákona o myslivosti a u kterých správní orgán povoluje změnu z důvodu řádného mysliveckého 
hospodaření dle § 31 odst. 1 zákona o myslivosti, což je v rozporu s § 68 odst. 2 správního řádu. 
 
Ostatní námitky odvolatele neshledal odvolací orgán jako důvodné. Krajský úřad ve svém rozhodnutí dále 
uvádí, že v případě žádosti o změnu honitby z důvodů vlastnických dle § 31 odst. 4 zákona o myslivosti je 
správní orgán oprávněn zkoumat, zda byla u předmětných pozemků splněna podmínka změny vlastnictví 
(tj., že ke změně vlastnictví došlo po 1. 7. 2002, případně po nabytí právní moci o uznání honitby, jestliže 
právní moc nastala po 1. 7. 2002), zda je dána souvislost honebních pozemků uvedených v žádosti 
s honitbou, jejíž součástí se mají pozemky stát a současně zda netvoří nebezpečí pro zvěř nebo překážku 
pro její pohyb. Správní orgán není oprávněn v případě žádosti o změnu honitby z důvodu změn vlastnictví 
dále posuzovat a zohledňovat dopady na myslivecké hospodaření, případné námitky uživatelů dotčené 
honitby ani proporcionalitu navržených změn. 
 
Nad rámec námitek uvedených v odvolání krajský úřad po přezkoumání spisového materiálu zjistil, že 
podklady pro rozhodnutí neobsahují údaje o změně vlastnictví honebních pozemků. Ze spisového materiálu 
je zřejmé, že rozhodnutí o uznání honitby CZ7207209011 Velehrad bylo vydáno 06.09.2017 a proto 
odvolací orgán upozorňuje, že je nutno prověřit, zda vůbec žádost společnosti Arcibiskupské lesy a statky 
Olomouc, s.r.o. splňovala podmínku pro podání žádosti dle § 31 odst. 4 zákona o myslivosti, tj. zda ke 
změně pozemků, které jsou předmětem žádosti, došlo po nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby. 
 
Po zrušení rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání odvolací orgán podle ust. § 90 odst. 1 písm. b) 
správního řádu zavázal prvostupňový správní orgán k následujícímu postupu: 
 

- doplnit údaje o změně vlastnictví pozemků, které jsou předmětem žádosti o změnu honiteb podle § 
31 odst. 4 zákona o myslivosti; 

- usnesením spojit řízení o žádostech dle § 31 odst. 4 a § 31 odst. 1 zákona o myslivosti; 
- ve výrokové části rozhodnutí uvést, jakým způsobem a na základě jakého ustanovení správní 

orgán v jednotlivých částech žádosti rozhodl, přičemž změny které nastaly dle § 31 odst. 4 a § 31 
odst. 1 zákona o myslivosti budou uvedeny odděleně; 

- v odůvodnění rozhodnutí posoudit podmínky pro provedení změny honiteb dle § 31 odst. 4 zákona 
o myslivosti – tj. zhodnotit podmínku změny vlastnictví, podmínku souvislosti a podmínku 
bezpečnosti volného pohybu zvěře;  
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- v případě změny honiteb dle § 31 odst. 1 zákona o myslivosti zhodnotit, zda jsou navržené změny 
ve prospěch mysliveckého hospodaření. 

 
Na základě výše uvedeného postupu městský úřad vyzval žadatele zastoupeného na základě plné moci 
advokátem JUDr. Ing. Martinem Florou, Dr., aby svou žádost ze dne 23.12.2020 ve věci změny honitby 
CZ7207209011 Velehrad doplnil o údaje o změně vlastnictví (nabytí) honebních pozemků, které jsou 
předmětem žádosti o změnu honitby dle § 31 odst. 4 zákona o myslivosti. K tomu žadateli stanovil lhůtu 15 
dnů ode dne obdržení výzvy č. j. MUUH-SŽP/93673/2021/KrčJ, ze dne 15.11.2021. Následně správní 
orgán usnesením podle ust. § 140 odst. 1 správního řádu spojil řízení ve věci změny honitby 
CZ7207209011 Velehrad podle ust. § 31 odst. 4 zákona o myslivosti, vyplývající ze změn vlastnictví 
honebních pozemků a ve věci změny honitby CZ7207209011 Velehrad podle ust. § 31 odst. 1 zákona o 
myslivosti, vyžadovaného zásadami řádného mysliveckého hospodaření v jedno řízení dále vedené pod 
číslem spisu 457/2021, neboť tato řízení spolu věcně souvisejí. Toto usnesení o spojení řízení pod č. j. 
MUUH-SŽP/95049/2021/KrčJ, ze dne 22.11.2021, bylo v souladu s ust. § 140 odst. 4 správního řádu pouze 
poznamenáno do spisu. 
 
Ve stanovené lhůtě, dne 30.11.2021, žadatel doplnil svoji žádost o údaje o změně vlastnictví (nabytí) 
honebních pozemků, které jsou předmětem žádosti o změnu honitby Velehrad dle § 31 odst. 4 zákona o 
myslivosti. Poté správní orgán oznámil nové projednání a doplnění podkladů rozhodnutí (č. j. MUUH-
SŽP/98253/2021/KrčJ, ze dne 01.12.2021) o údaje o změně vlastnictví (nabytí) honebních pozemků na 
Arcibiskupství olomoucké a usnesení o spojení řízení, které bylo pouze poznamenáno do spisu. Současně 
s tím účastníky řízení poučil, že dle § 36 odst. 1, 2 a 3 správního řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy a 
činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, dále mají možnost vyjádřit v řízení své 
stanovisko a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Žádný účastník řízení těchto možností nevyužil.  
 
Po seznámení se s doplněním žádosti žadatelem o údaje o změně vlastnictví předmětných honebních 
pozemků, orgán státní správy myslivosti zjistil, že pouze u 3 pozemků došlo ke změně vlastnictví po datu 
16.10.2017, kdy nabylo právní moci rozhodnutí č. j. MUUH-SŽP/65758/2017/KreS, ze dne 06.09.2017 o 
uznání vlastní honitby Velehrad sloučené z vlastních honiteb Bunč, Velehrad, Komínky, Budačina a 
Halenkovice, o které požádalo dne 02.03.2017 Arcibiskupství olomoucké, v zastoupení společnosti 
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s.r.o. Konkrétně se jedná o pozemek parcelní číslo 1658 
v katastrálním území Velehrad, o celkové výměře 26813 m2, který vzniknul sloučením pozemků parcelní 
číslo 1656, 1657 a 1658. Arcibiskupství olomoucké nabylo vlastnické právo k tomuto pozemku dne 
03.11.2021 na základě rozhodnutí SPÚ 538674/2014/Dv. Dalšími a posledními pozemky ze žádosti, u 
kterých došlo ke změně vlastnictví až po nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby Velehrad, jsou 
pozemky parcelní číslo 1291/7 a 829 v katastrální území Jankovice u Uherského Hradiště. K těmto 
pozemkům držitel vlastní honitby Velehrad nabyl vlastnické právo dne 18.08.2021 na základě rozhodnutí 
SPÚ 297393/2014. Pouze v těchto případech byla splněna podmínka změny vlastnictví po nabytí právní 
moci rozhodnutí o uznání honitby Velehrad. Správní orgán se domnívá, že v ostatních případech, kde došlo 
ke změně vlastnictví honebních pozemků po 1. 7. 2002 a před nabytím právní moci rozhodnutí o uznání 
vlastní honitby Velehrad, mohl vlastník honebních pozemků a držitel honitby Velehrad v jedné osobě, již 
požádat o přičlenění v rámci řízení o uznání vlastní honitby Velehrad sloučené z vlastních honiteb Bunč, 
Velehrad, Komínky, Budačina a Halenkovice, o které požádal dne 02.03.2017. 
 
Z výše uvedených honebních pozemků, které splňují podmínku změny vlastnictví na základě ust. § 31 odst. 
4 zákona o myslivosti, pouze pozemek parc. č. 1658 v k. ú. Velehrad splňuje také podmínku souvislosti 
s honitbou Velehrad dle ust. § 2 písm. g) a § 17 odst. 5 zákona o myslivosti, jejíž součástí se má tento 
honební pozemek stát. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda, sousedí s honitbou 
CZ7207209011 Velehrad, kde v současné době tvoří hranici mezi touto honitbou a honitbou 
CZ7207110018 Velehrad – Modrá rozhraní zemědělských a lesních pozemků. Přičlenění tohoto pozemku 
k honitbě Velehrad nebude tvořit žádnou překážku pohybu zvěře ani pro ni nebezpečí, spíše částečně 
napraví nevhodně vymezenou stávající hranici, což je rozhraní zemědělských a lesních pozemků, jak je 
uvedeno v ust. § 17 odst. 6 zákona o myslivosti. Na základě všech těchto skutečností orgán státní správy 
myslivosti neshledal důvody k neprovedení změny honitby Velehrad, přičleněním pozemku parcelní číslo 
1658 v katastrálním území Velehrad dle ust. § 31 odst. 4 zákona o myslivosti k této honitbě a s tím 
spojenou změnu honitby CZ7207110018 Velehrad – Modrá. U pozemků parcelní číslo 1291/7 a 829 
v katastrální území Jankovice u Uherského Hradiště změna honitby Velehrad dle ust. § 31 odst. 4 zákona o 
myslivosti možná není, protože zde není splněna podmínka souvislosti s honitbou CZ7207209011 Velehrad 
dle ust. § 2 písm. g) a § 17 odst. 5 zákona o myslivosti. 
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Co se týče změny honitby CZ7207209011 Velehrad a s tím související změny honiteb CZ7207110014 
Jankovice – Košíky a CZ7207110016 Traplice dle ust. § 31 odst. 1 zákona o myslivosti, vyžadované 
zásadami řádného mysliveckého hospodaření, dle předložené žádosti, tak tato změna je požadována 
pouze ve spojitosti se změnou honitby Velehrad  dle ust. § 31 odst. 4 zákona o myslivosti, vyplývající ze 
změny vlastnictví honebních pozemků. Jedná se o pozemky jiných vlastníků, tedy které nejsou ve 
vlastnictví Arcibiskupství olomouckého a sám žadatel ve svém doplnění žádosti ze dne 24.02.2021 jinými 
slovy uvádí, že v případě přičlenění vlastních honebních pozemků Arcibiskupství olomouckého dle ust. § 31 
odst. 4 zákona o myslivosti, by tyto pozemky jiných vlastníků dále nešly řádně myslivecky obhospodařovat, 
a proto požaduje také změnu honitby Velehrad o tyto pozemky dle ust. § 31 odst. 1 zákona o myslivosti. 
Jestliže nemůže být v katastrálním území Traplice a Jankovice u Uherského Hradiště vyhověno v žádosti o 
změnu honitby Velehrad, vyplývající ze změn vlastnictví honebních pozemků, jak je výše uvedeno, tak zde 
nemůže dojít ani ke změně honitby Velehrad, kterou by vyžadovaly zásady řádného mysliveckého 
hospodaření, jak žadatel ve své žádosti požadoval. 
 
Jiná situace se nachází v lokalitě rybníka „Rákoš“ u pozemků parcelní číslo 1790, 1778, 1786/2, 1777/2 a 
částí pozemků parcelní číslo 1789, 1795/1, 1776, 1801/5 a 1209/2, vše v katastrálním území Velehrad, kde 
na základě společného ústního jednání spojeného s místním šetřením dne 15. 4. 2021 vzešel požadavek 
držitele honitby CZ7207110018 Velehrad – Modrá Honebního společenstva Velehrad – Modrá, aby řízení o 
změně honitby CZ7207209011 Velehrad a s tím spojené mj. změny honitby CZ7207110018 Velehrad – 
Modrá dle předložené žádosti, bylo ještě doplněno o změnu hranic těchto honiteb i v lokalitě rybníka 
„Rákoš“. Tento požadavek byl také uplatněn účastníkem řízení Honebním společenstvem Velehrad – 
Modrá písemně dne 16.04.2021 a žadatel v rámci doplnění žádosti ze dne 13. 5. 2021 s tímto návrhem 
souhlasil. Jedná se o změnu těchto honiteb dle ust. § 31 odst. 1 zákona o myslivosti, neboť v současné 
době vede společná hranice středem vodní plochy rybníka a ten nelze řádně myslivecky obhospodařovat. 
Tato změna představuje odčlenění rybníka včetně suchého poldru z honitby Velehrad a jejich přičlenění 
k honitbě Velehrad – Modrá. Navíc se jedná převážně o pozemky ve vlastnictví Obce Velehrad a jiných 
vlastníků a nikoli pozemky Arcibiskupství olomouckého.  
 
Na základě všech výše uvedených skutečností orgán státní správy myslivosti rozhodl tak, jak je uvedeno ve 
výroku tohoto rozhodnutí. V souladu s ust. § 31 odst. 4 zákona o myslivosti stanovil vykonatelnost bodu I. 
a) výrokové části tohoto rozhodnutí na den 31.12.2022. Stanovení data vykonatelnosti bylo vymezeno na 
základě  ust. § 31 odst. 4 zákona o myslivosti, dle kterého „změnu honitby vyplývající ze změn vlastnictví 
honebních pozemků, o kterou požádá vlastník honebních pozemků, provede orgán státní správy myslivosti 
vždy k 31. prosinci roku následujícího po roce, v němž vlastník požádal“. Žádost o změnu honitby 
vyplývající ze změn vlastnictví byla podána dne 23.12.2020, změna honitby by tedy měla být provedena 
k termínu 31.12. roku následujícího po podání žádosti. Správní řízení však nebylo do toho termínu 
uzavřeno, nebylo možno změnu honiteb Velehrad a Velehrad – Modrá k 31.12.2021 realizovat, nezbývá 
než změnu honitby realizovat k 31. prosinci roku, ve kterém je pravomocné rozhodnutí vydáno, jelikož 
zákon o myslivosti uvádí pro provedení změny honitby z důvodů vlastnických jednotný termín 31.12. 
Vykonatelnost výrokové části I. b) byla stanovena k datu nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, jelikož 
v případě změny honiteb prováděné na základě ust. § 31 odst. 1  zákon o myslivosti neuvádí časový 
termín, kterým by byl správní orgán vázán.  
 
Jakostní třídy a stanovené normované a minimální stavy všech druhů zvěře měněných honiteb, tj. honitby 
CZ7207209011 Velehrad a honitby CZ7207110018 Velehrad – Modrá, zůstávají nedotčeny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 81 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne 
jeho doručení podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Městského úřadu 
Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.  
 
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními přepisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
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nepřípustné. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na 
jeho náklady městský úřad. 
 
 
 
 
 
                                                                                       
Ing. Rostislav Novosad 
vedoucí odboru stavebního úřadu 
a životního prostředí 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne …………………………   Sejmuto dne …………………………   

 

    

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
 
 
Přílohy: 

- Příloha č. 1 – účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu 
- Příloha č. 2 – slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207209011 Velehrad 
- Příloha č. 3 – slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207110018 Velehrad – Modrá 

 
Obdrží: 
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu (doručenky): 

- Arcibiskupství olomoucké, IČ 00445151, Wurmova 562/9, 771 01 Olomouc, zastoupené na základě 
plné moci Arcibiskupskými lesy a statky Olomouc s.r.o., IČ 01559109, Dvorského 5/17, Svatý 
Kopeček, 779 00 Olomouc, které zmocnily k zastupování JUDr. Ing. Martina Floru, Dr., advokáta, 
Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno, IDDS: z53hpc4  

- Honební společenstvo Jankovice – Košíky, IČ 46254854, Jankovice 8, 687 04 Traplice 
- Honební společenstvo Kudlovice, IČ 46255991, Kudlovice 54, 687 03 Babice 
- Honební společenstvo Traplice, IČ 46254731, Traplice 226, 687 04 Traplice 
- Honební společenstvo Velehrad – Modrá, IČ 46254480, Hradišťská 118, 687 06 Velehrad 
- Honební společenstvo Tupesy – Břestek, IČ 48489366, Tupesy 409, 687 07 Tupesy 

 
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu – doručováno veřejnou vyhláškou:  

- Účastníci řízení uvedeni v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí 
 
S žádostí o vyvěšení na úřední desce a poté vrácení ověřeného výtisku zpět: 

- Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště 
- Obecní úřad Břestek, Břestek 14, 687 08 Buchlovice, IDDS: u52bt7t  
- Obecní úřad Jankovice, Jankovice 15, 687 04 Traplice, IDDS: emjajm8  
- Obecní úřad Košíky, Košíky 172, 687 04 Traplice, IDDS: 3zkab7  
- Obecní úřad Kudlovice, Kudlovice 39, 687 03 Babice, IDDS: 139at74 
- Obecní úřad Salaš, Salaš 85, 687 06 Velehrad, IDDS: sbeass3  
- Obecní úřad Traplice, Traplice 404, 687 04 Traplice, IDDS: dwebaz9  
- Obecní úřad Velehrad, Hradišťská 231, 687 06 Velehrad, IDDS: psibark  

 
Po nabytí právní moci: 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem, 
IDDS: n5v4bry 
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