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

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení nového projednání 
 

Oznámení o doplnění podkladů rozhodnutí 
 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního 
úřadu a životního prostředí (dále jen „městský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy 
myslivosti (dále jen „orgán SSM“) 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“)  
 

I. oznamuje nové projednání  
 
ve věci změny honitby CZ7207209011 Velehrad podle ust. § 31 odst. 4 a 1 zákona o myslivosti, na 
základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako 
příslušného odvolacího orgánu, který rozhodnutí městského úřadu č. j. MUUH-SŽP/56321/2021/KrčJ, ze 
dne 12.07.2021, zrušil a věc vrátil k novému projednání a současně 
 

II. oznamuje doplnění podkladů rozhodnutí 
 
ve věci změny honitby CZ7207209011 Velehrad podle ust. § 31 odst. 4 a 1 zákona o myslivosti a 
vyrozumívá účastníky řízení, že shromažďování podkladů bylo ukončeno a že se mohou seznámit s 
doplněnými podklady pro vydání rozhodnutí. 
  
Podklady pro vydání rozhodnutí byly doplněny o údaje o změně vlastnictví (nabytí) honebních pozemků na 
Arcibiskupství olomoucké, které jsou předmětem žádosti o změnu honitby dle § 31 odst. 4 zákona o 
myslivosti a usnesení o spojení řízení ve věci změny honitby CZ7207209011 Velehrad podle ust. § 31 odst. 
4 zákona o myslivosti, vyplývající ze změny vlastnictví honebních pozemků a řízení ve věci změny honitby 
CZ7207209011 Velehrad podle ust. § 31 odst. 1 zákona o myslivosti, vyžadované zásadami řádného 
mysliveckého hospodaření v jedno řízení dále vedené pod číslem spisu 457/2021. 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. 
 
Účastníci řízení jsou dle § 36 odst. 1, 2 a 3 správního řádu 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. Orgán SSM rozhodnutí nevydá dříve, než za 15 dnů od dne, kdy Vám bude 
toto oznámení doručeno.  
 
Spis, včetně doplněných podkladů rozhodnutí, je k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě Uherské 
Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního 
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prostředí, Protzkarova 33 (kancelář č. 425) a to v pondělí a ve středu od 8:00h do 17:00h nebo v jiné 
pracovní dny v týdnu po předchozí telefonické domluvě.  
 
Účastník si může zvolit dle ust. § 33 odst. 1 správního řádu zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se 
prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně jednoho zmocněnce. 
Účastník nebo jeho zástupce je ve smyslu ust. § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit na výzvu 
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
 
 
 
 
 
                                                                                 
Ing. Jan Krčma, Ph.D. 
vedoucí oddělení vodoprávního úřadu 
a životního prostředí 
 

 

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

 

 

 

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

 

 

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

- Příloha č. 1 – účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu 
 
 
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 oznámení 
 
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  
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