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Honitba CZ7207209011 Velehrad – změna honitby dle § 31 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, provádí
v souladu s ust. § 31 odst. 4 a odst. 1 zákona o myslivosti
z měn u
vlastní honitby CZ7207209011 Velehrad a společenstevních honiteb CZ7207110014 Jankovice –
Košíky, CZ7207110015 Kudlovice, CZ7207110016 Traplice, CZ7207110018 Velehrad – Modrá a
CZ7207110019 Tupesy – Břestek k 31. prosinci roku 2021 tím, že pozemky uvedené v příloze č. 1
tohoto rozhodnutí se vyčleňují ze společenstevních honiteb CZ7207110014 Jankovice – Košíky,
CZ7207110015 Kudlovice, CZ7207110016 Traplice, CZ7207110018 Velehrad – Modrá a CZ7207110019
Tupesy – Břestek a stávají se součástí honitby CZ7207209011 Velehrad a pozemky uvedené v příloze č. 2
tohoto rozhodnutí se vyčleňují z vlastní honitby CZ7207209011 Velehrad a stávají se součástí
společenstevní honitby CZ7207110018 Velehrad – Modrá. Tím se mění
a) výměra honitby CZ7207209011 Velehrad takto:
Zemědělská půda
Lesní půda
Vodní plochy
Ostatní plochy
Celková výměra

67,0460 ha
4 323,2401 ha
13,2150 ha
36,9012 ha
4 440,4023 ha

Slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207209011 Velehrad je přílohou č. 4 tohoto rozhodnutí.
b) výměra honitby CZ7207110014 Jankovice – Košíky takto:
Zemědělská půda
Lesní půda
Vodní plochy
Ostatní plochy
Celková výměra

543,3000 ha
128,4656 ha
4,7000 ha
62,8000 ha
739,2656 ha
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Slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207110014 Jankovice – Košíky je přílohou č. 5 tohoto
rozhodnutí.
c) výměra honitby CZ7207110015 Kudlovice takto:
Zemědělská půda
Lesní půda
Vodní plochy
Ostatní plochy
Celková výměra

548,5100 ha
1,2356 ha
3,0000 ha
36,2600 ha
589,0056 ha

Slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207110015 Kudlovice je přílohou č. 6 tohoto rozhodnutí.
d) výměra honitby CZ7207110016 Traplice takto:
Zemědělská půda
Lesní půda
Vodní plochy
Ostatní plochy
Celková výměra

503,3506 ha
9,6422 ha
1,2030 ha
9,9282 ha
524,1240 ha

Slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207110016 Traplice je přílohou č. 7 tohoto rozhodnutí.
e) výměra honitby CZ7207110018 Velehrad – Modrá takto:
Zemědělská půda
Lesní půda
Vodní plochy
Ostatní plochy
Celková výměra

524,2273 ha
56,0000 ha
11,2468 ha
5,0000 ha
596,4741 ha

Slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207110018 Velehrad – Modrá je přílohou č. 8 tohoto
rozhodnutí.
f)

výměra honitby CZ7207110019 Tupesy – Břestek takto:
Zemědělská půda
Lesní půda
Vodní plochy
Ostatní plochy
Celková výměra

835,0040 ha
282,0125 ha
4,6843 ha
18,1807 ha
1139,8815 ha

Slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207110019 Tupesy – Břestek je přílohou č. 9 tohoto
rozhodnutí.
Jakostní třídy a stanovené normované a minimální stavy všech druhů zvěře výše uvedených
honiteb zůstávají touto změnou nedotčeny.
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
- 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
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Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu:
- Účastníci řízení uvedeni v příloze č. 3 tohoto rozhodnutí
Odůvodnění:
Dne 23. 12. 2020 podal držitel honitby CZ7207209011 Velehrad Arcibiskupství olomoucké, IČ 00445151,
se sídlem Wurmova 562/9, 771 01 Olomouc, zastoupený na základě plné moci ze dne 1. 3. 2018
Arcibiskupskými lesy a statky Olomouc s.r.o., IČ 01559109, se sídlem Dvorského 5/17, Svatý Kopeček, 779
00 Olomouc (dále jen „žadatel“ nebo „držitel honitby Velehrad“) žádost ve věci změny honitby
CZ7207209011 Velehrad podle ust. § 31 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
(dále jen „zákon o myslivosti“) vyplývající ze změny vlastnictví honebních pozemků.
Součástí žádosti o změnu honitby Velehrad byly mj. pozemky parcelní číslo 1551/5, 1551/6, 1551/19,
3133/22 a 3133/23 v katastrálním území Traplice, které jsou ve spoluvlastnictví Ludmily Čermákové a
Bohumila Rozsypala, jejichž údaje nejsou v katastru nemovitostí úplné. Jedná se o osoby, jejichž identita a
pobyt není znám. Vzhledem k tomu, že vlastníci předmětných pozemků nebyli žadatelem dohledáni, zahájil
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního
úřadu a životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy myslivosti (dále jen „orgán státní správy
myslivosti“ nebo „správní orgán“) úkony směřující k zjištění identity vlastníků pozemků a k ustanovení
opatrovníka pro tyto osoby v souladu s ust. § 32 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
(dále jen „správní řád“) a na základě toho řízení o změnu honitby Velehrad usnesením č.j. MUUHSŽP/98898/2020/KrčJ ze dne 18.01.2021 přerušil.
Správní orgán, v rámci řízení ve věci ustanovení opatrovníka výše uvedeným osobám, navrhl Obec
Traplice, IČ 00291439, se sídlem Traplice č.p. 404, 687 04 Traplice s tím, že se jednalo o ustanovení
opatrovníka pro neznámé osoby, evidované v listu vlastnictví 958, právě pro katastrální území obce
Traplice. Vzhledem k tomu, že orgán státní správy myslivosti později zjistil, že v podané žádosti o změnu
honitby Velehrad byl uveden i pozemek ve vlastnictví Obce Traplice a tudíž je Obec Traplice také
účastníkem předmětného řízení a je zde obava z možného střetu zájmů, proto správní orgán řízení ve věci
ustanovení opatrovníka Obec Traplice, usnesením č.j. MUUH-SŽP/6586/2021/KrčJ ze dne 22.01.2021,
zastavil. Ani v rámci žádosti o součinnost dle § 8 správního řádu, kdy orgán státní správy myslivosti
požádal Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště o nabývací listy pro
Bohumila Rozsypala a Ludmilu Čermákovou v katastrálním území Traplice, správní orgán neuspěl. Dle
sdělení katastrálního úřadu se požadované listiny v pozemkové knize nenachází. Také správní orgán
později po důkladném posouzení účastníků řízení došel k závěru, že se jedná o řízení s velkým počtem
účastníků, kdy lze písemnosti doručovat veřejnou vyhláškou.
Součástí podané žádosti o změnu honitby Velehrad podle § 31 odst. 4 zákona o myslivosti, vyplývající ze
změny vlastnictví honebních pozemků, byly mimo pozemků žadatele, u kterých došlo ke změně vlastnictví,
uvedeny také honební pozemky jiných vlastníků, na které nelze ust. § 31 odst. 4 zákona o myslivosti
uplatnit a které nemůžou být součástí výše uvedeného řízení. Pokud by se mělo jedna o změnu honitby
vyvolanou mimo změn vlastnictví honebních pozemků také z důvodu zajištění zásad řádného mysliveckého
hospodaření (ust. § 31 odst. 1 až 3 zákona o myslivosti), je nutné i o takovou změnu požádat a řádně ji
zdůvodnit, protože orgán státní správy myslivosti nemůže takovou změnu z vlastního podnětu provést,
neboť se jedná o řízení výhradně návrhové. Také tyto honební pozemky nelze přičlenit podle ust. § 30 odst.
1 zákona o myslivosti, protože jsou již součástí uznaných honiteb a nejedná se o pozemky tzv. „volné“. Na
základě těchto skutečností správní orgán vyzval držitele honitby Velehrad v souladu s ust. § 45 odst. 2
správního řádu k odstranění nedostatků žádosti, a to doplnění žádosti o odůvodnění zásad řádného
mysliveckého hospodaření v souladu s ust. § 31 odst. 1 až 3 zákona o myslivosti, v souvislosti se změnou
honitby týkající se honebních pozemků, jež nejsou ve vlastnictví žadatele. K tomu žadateli stanovil lhůtu 15
dnů ode dne obdržení výzvy č.j. MUUH-SŽP/10756/2021/KrčJ ze dne 05.02.2021.
Výzva k doplnění žádosti byla doručena do datové schránky dne 08.02.2021, ve stanovené lhůtě však
účastník řízení vadu žádosti neodstranil. Nato dne 24.02.2021 byla správnímu orgánu doručena žádost o
prominutí zmeškání úkonu dle § 41 správního řádu s tím, že účastník řízení osvětlil nedoručení
požadovaného dokumentu ve stanoveném termínu tak, že odpovědný pracovník, který zastává funkci
referenta ochrany lesa a myslivosti a má celou záležitost na starosti, nebyl přítomen na pracovišti, protože
pracoval formou tzv. „Home Office“ (práce z domu) v rámci vládních doporučení v rámci nákazové situace
Covid-19 a po návratu na pracoviště dne 24.02.2021 zjistil skutečnost, že je 1 den po skončení lhůty
uložené pro doplnění žádosti. Odpovědný pracovník po tomto zjištění žádost bezprostředně doplnil.
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Vzhledem k tomu, že účastník prokázal, že ke zmeškání došlo ze závažných důvodů (opatření v rámci
epidemie covid-19 a vyhlášení nouzového stavu), které nastaly bez jeho zavinění, správní orgán
usnesením č.j. MUUH-SŽP/15924/2021/KrčJ ze dne 25.02.2021 zmeškání úkonu prominul.
V doplnění žádosti o změnu honitby Velehrad žadatel zdůvodnil přičlenění honebních pozemků, které
nejsou ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého (dále jen „AO“) na základě ust. § 31 odst. 1 zákona o
myslivosti následovně: „Předmětné pozemky tvoří velmi úzký výběžek vetknutý do pozemků AO, které
kdyby byly ponechány ve stávající honitbě, byla by vytvořena hranice honitby na rozhraní zemědělských a
lesních pozemků, čemuž by se při tvorbě hranic honitby mělo dle § 17 odst. 6 ZOM bránit. Navíc by tento
výběžek byl v nejužším místě široký 50 m a v nejširším místě 150 m, takže by zde nebylo možné zvěř lovit
na čekané, protože se nedá docílit vzdálenosti větší než 200 m od hranice sousední honitby. Takový lov je
zakázán na základě ustanovení § 45 odst. 1, písm. s). Příslušné změny u těchto pozemků nedosahují 10 %
výměry honitby a jejich přičlenění tak není v rozporu s ustanovením § 31 odst. 3 ZOM. Několik parcel v k.ú.
Traplice (p.č. 680/1, 680/2) a Jankovice u Uherského Hradiště (p.č. 681, 683, 684, 685, 686, 687, 691/1,
1302/2) se přičleněním vlastních honebních pozemků AO dle ustanovení § 31 odst. 4, stávají uzavřenou
enklávou mezi honebními pozemky ve vlastnictví AO bez jakékoliv společné hranice s honitbou Traplice
nebo Jankovice-Košíky a měly by být na základě ustanovení § 30 odst. 1 ZOM přičleněny k honitbě
Velehrad.“
Na základě všech výše uvedených skutečností orgán státní správy myslivosti oznámil veřejnou vyhláškou
zahájení správního řízení (č.j. MUUH-SŽP/8098/2021/KrčJ ze dne 15.03.2021) ve věci změny honitby
CZ7207209011 Velehrad podle ust. § 31 odst. 4 zákona o myslivosti vyplývající ze změny vlastnictví
honebních pozemků a změny honitby CZ7207209011 Velehrad podle ust. § 31 odst. 1 až 3 zákona o
myslivosti vyžadované zásadami řádného mysliveckého hospodaření. Současně s tím účastníky řízení
poučil, že dle § 36 odst. 1, 2 a 3 správního řádu jsou mj. 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. Také mají možnost na Městském úřadě Uherské Hradiště, odboru stavebního
úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí nahlédnout do spisu. Na
základě toho byly správnímu orgánu dne 24.03.2021 doručeny námitky účastníka řízení, Mysliveckého
spolku Jankovice – Košíky, který nesouhlasí se změnou honitby Velehrad a s tím spojenou změnou také
honitby Jankovice – Košíky.
K posouzení navržené společné hranice honitby Velehrad s honitbami, kterých se tato změna také přímo
dotýká (Jankovice – Košíky, Kudlovice, Traplice, Velehrad – Modrá a Tupesy – Břestek), která je mapovým
podkladem žádosti o změnu honitby Velehrad, svolal správní orgán na dny 13. a 15. 4. 2021 ústní jednání
spojené s ohledáním na místě, kde pozval odpovědné zástupce držitelů a uživatelů těchto honiteb.
Z ústních jednání spojených s místním šetřením správní orgán vyhotovil protokoly, které poté rozeslal
účastníkům řízení a současně vyzval žadatele k doplnění žádosti o změny navržené hranice honitby
Velehrad. Součástí protokolů byl slovní popis a případně i mapový zákres nové společné hranice honitby
Velehrad s dotčenými honitbami a v některých případech neodpovídal přesně návrhu společné hranice
z podané žádosti, ale byl výsledkem předběžné domluvy účastníků řízení během ústního jednání s místním
šetřením. Dle sdělení zástupců žadatele musí o těchto změnách ještě rozhodnout vedení společnosti
Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, s.r.o., jako zplnomocněného zástupce žadatele.
Dne 13. 5. 2021 bylo orgánu státní správy myslivosti doručeno doplnění žádosti o změnu honitby dle § 31
zákona o myslivosti pod č.j. 39321/2021. Žádost byla doplněna o některé návrhy změn zástupců dotčených
uživatelů a držitelů honiteb, vyplývajících z ústních jednání. Zejména se jednalo o odčlenění z honitby
Velehrad části rybníku „Rákoš“ a suchého poldru, tj. pozemků ve vlastnictví Obce Velehrad a soukromých
vlastníků a jejich přičlenění k honitbě Velehrad – Modrá. Stejný požadavek uplatnilo Honební společenstvo
Velehrad – Modrá také písemně, žádostí doručenou správnímu orgánu dne 16.04.2021. Dále žadatel
doplnil žádost o změnu honitby Velehrad o úpravu společné hranice honitby Velehrad a Traplice, kdy
zástupce Mysliveckého spolku Traplice a Honebního společenstva Traplice navrhovali, aby nová hranice
vedla po údolnici, a nikoliv po lesní traktorové cestě. K návrhu uživatele a držitele honitby Jankovice –
Košíky, který byl předběžně dojednán během ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, aby hranice
vedla v lokalitě „Rovná“ po zelené turistické stezce a nikoliv po majetkové hranici z důvodu kompenzace za
přičleňované pozemky vlastníků, kteří jsou členy Honebního společenstva Jankovice – Košíky, se žadatel
v doplnění žádosti vyjádřil nesouhlasně, a to z následujících důvodů: „Je to ze strategického a
pragmatického důvodu, kdy na tuto část navazuje objekt hájovny příslušného hajného. Vzhledem k tomu,
že tuto variantu předložil uživatel honitby Jankovice - Košíky jako jistou kompenzaci za přičleňované
honební pozemky jiných vlastníků, rádi bychom v této věci konstatovali, že v původním návrhu nefiguruje
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několik pozemků ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého, které bezprostředně navazují na honitbu
Velehrad. Tyto pozemky přesto nebyly do návrhu zahrnuty a minimálně v jedné ze tří těchto lokalit je
umístěno myslivecké zařízení k lovu spolu se stálým vnadištěm. Přestože svou výměrou tyto pozemky
nedosahují výměry přičleňovaných honebních pozemků jiných vlastníků, věříme, že vzhledem k jejich
atraktivitě k lovu došlo mezi žadatelem a dotčeným uživatelem honitby k vhodnému kompromisu“.
Po doplnění žádosti o změny, které byly dohodnuty v průběhu správního řízení, správní orgán oznámil dne
20.05.2021 pod č.j. MUUH-SŽP/40647/2021/KrčJ doplnění podkladů rozhodnutí. Zejména se jednalo o
protokoly o ústním jednání spojeném s místním šetřením s držiteli a uživateli všech dotčených honiteb
v souvislosti se změnou honitby CZ7207209011 Velehrad, dále byl v rámci řízení uplatněn písemný
požadavek Honebního společenstva Velehrad – Modrá o změnu hranic honiteb v lokalitě rybníka Rákoš a
žádost o změnu honitby CZ7207209011 Velehrad byla žadatelem doplněna o některé návrhy změn
vyplývající z ústních jednání a místních šetření s držiteli a uživateli ostatních dotčených honiteb. Jelikož se
jednalo o nové podklady pro vydání rozhodnutí, orgán státní správy myslivosti dal účastníkům řízení
možnost se s těmito podklady seznámit a vyjádřit se k nim a to po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Této možnosti žádný z účastníků nevyužil.
Při rozhodování správní orgán posuzoval, zda žádost splňuje zákonné podmínky pro změnu honitby
Velehrad dle § 31 odst. 4 zákona o myslivosti, vyplívající ze změn vlastnictví honebních pozemků a také
dle § 31 odst. 1 až 3 zákona o myslivosti, kdy změnu honitby vyžadují zásady řádného mysliveckého
hospodaření. Dále se zabýval uplatněnými námitkami uživatele honitby Jankovice – Košíky a vycházel
z výsledků ústního jednání a místního šetření.
V případě změny honitby Velehrad v částech, které se dotýkají honiteb Kudlovice, Velehrad – Modrá a
Tupesy – Břestek a vyvolávají také jejich změny, kdy žadatel požaduje přičlenění k vlastní honitbě pouze
pozemky ve svém vlastnictví, které získal v rámci restituce, neshledal správní orgán důvod, proč podanému
návrhu na změnu těchto honiteb nevyhovět. Přičleněním předmětných honebních pozemků do honitby
Velehrad je splněna podmínka souvislosti, změna těchto honiteb není v rozporu s obecnými zásadami
tvorby honiteb uvedenými v § 17 zákona o myslivosti a rovněž nebyly zjištěny překážky pro volný pohyb
zvěře, provedením změny honiteb v intencích podaného návrhu. Mimo změny těchto honiteb v souvislosti
s přičleněním pozemků ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého k vlastní honitbě Arcibiskupství
olomouckého byl v rámci řízení zohledněn také požadavek Honebního společenstva Velehrad – Modrá,
které požadovalo odčlenění z honitby Velehrad části rybníku „Rákoš“ a suchého poldru, tj. pozemků ve
vlastnictví Obce Velehrad a soukromých vlastníků a jejich přičlenění k honitbě Velehrad – Modrá. I v této
části orán státní správy myslivosti neshledal žádné zákonné důvody, proč tomuto požadavku nevyhovět.
Co se týče změny honitby Velehrad v částech dotýkajících se honiteb Traplice a Jankovice – Košíky
v lokalitě „Bukáčova“ a „Rovná“, zde držitel honitby Velehrad z důvodu souvislosti honebních pozemků,
dodržení obecných zásad tvorby honiteb a zejména z důvodu zajištění zásad řádného mysliveckého
hospodaření požaduje přičlenit nejen vlastní honební pozemky z důvodu změny vlastnictví, ale i pozemky
dalších vlastníků, kteří jsou členy Honebního společenstva Traplice a členy Honebního společenstva
Jankovice – Košíky. V případě změny honiteb Velehrad a Traplice navazují pozemky ve vlastnictví
Arcibiskupství olomouckého, požadované k přičlenění, k vlastní honitbě Velehrad zejména lesním
pozemkem p.č. 1516/1 v k.ú. Traplice, o společné hranici cca 700 m a tvoří tak s vlastní honitbou Velehrad
souvislé honební pozemky. Také v tomto případě se jedná o změnu honitby, která je souladná s obecnými
zásadami tvorby honiteb uvedenými v § 17 zákona o myslivosti, a proto jí orgán státní správy myslivosti
vyhověl. Mimo tyto pozemky Arcibiskupství olomouckého byly v souvislosti se zajištěním zásad řádného
mysliveckého hospodaření přičleněny k honitbě Velehrad podle § 31 odst. 1 až 3 zákona o myslivosti
pozemky jiných vlastníků. Jedná se o pozemky podél silnice z Jankovic do Traplic, která tvoří hranici mezi
honitbami Traplice a Jankovice – Košíky. Po přičlenění pozemků Arcibiskupství olomouckého se zbylé
pozemky ostatních vlastníků, situované podél silnice, nedají řádně myslivecky obhospodařovat, proto
správní orgán souhlasí také k jejich přičlenění k honitbě Velehrad. Navíc žadatel tyto pozemky
kompenzoval ponecháním části lesního pozemku p.č. 1516/1 v k.ú. Traplice v honitbě Traplice.
Změna honitby Velehrad v části, která se dotýká honitby Jankovice – Košíky, je situovaná do dvou lokalit.
V prvním případě se jedná o lokalitu „Sýpčiny“, konkrétně o pozemky p.č. 830 a 855/1 v k.ú. Košíky a ve
druhém případě o lokalitu „Rovná“ v k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště. Výše uvedené pozemky
v lokalitě „Sýpčiny“ jsou ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého, leží při hranici vlastní honitby Velehrad
a tvoří s ní souvislé honební pozemky. V tomto případě je změna honitby v souvislosti s ustanovením § 31
odst. 4 zákona o myslivosti zcela legitimní. Nerozporuje požadavkům na obecné zásady tvorby honiteb ani
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na zásady řádného mysliveckého hospodaření. Zcela odlišná je situace v lokalitě „Rovná“. V tomto případě
pozemky, které jsou ve vlastnictví držitele vlastní honitby Velehrad a které jsou součástí žádosti o změnu
honitby Velehrad, netvoří s touto honitbou souvislé honební pozemky. S honitbou Velehrad hraničí pouze
pozemkem p.č. 654/14 v k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště se společnou hranicí v délce cca 37 m, zbylé
pozemky Arcibiskupství olomouckého s vlastní honitbou Velehrad nehraničí a bez přičlenění pozemků
jiných vlastníků není možné změnu honitby Velehrad v této části provést. Tuto skutečnost uvádí ve svých
námitkách také Myslivecký spolek Jankovice – Košíky, kde píše, „… navrhovatel, žádá o přičlenění
pozemků o jehož vlastnických právech na tyto není pochyb, avšak v žádosti o přičlenění lokality “Rovná” pozemky nesplňují podmínky zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. a proto dále v rámci souvislosti honitby,
aby podmínky tvorby honitby splnil, požádal o přičlenění dalších pozemků u nichž není majitelem, tyto jsou
ve vlastnictví fyzických osob, ale jak jsme výše podotkli tito vlastníci jsou členy Honebního společenstva
Jankovice - Košíky a s tímto má dohodu o užívání pozemků Myslivecký spolek Jankovice-Košíky.“ a
správní orgán se s touto námitkou ztotožňuje.
Dále Myslivecký spolek Jankovice – Košíky ve svém podání namítá, že tato změna honitby v lokalitě
„Rovná“ je v rozporu s obecnými zásadami tvorby honiteb. Zejména pozemky musí spolu souviset (viz
předchozí bod), nelze uznat honitbu, která má tvar úzkého pozemkového pruhu v nejširším místě širokém
jen 500 m. K tomu správní orgán dodává, že toto ustanovení se netýká okrajových částí honitby (výběžků),
což je tento případ. Dále uživatel honitby Jankovice – Košíky se v námitkách odvolává na ust. § 18 odst. 2
a 4 zákona o myslivosti, týkající se uznání honitby. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o řízení
ve věci změny honitby dle § 31 zákona o myslivosti již uznaných honiteb a nikoli o uznání honitby nové,
správní orgán se domnívá, že předmětného řízení se zmiňovaný § 18 zákona o myslivosti netýká. Další
námitka směřuje k ust. § 31 odst. 3 zákona o myslivosti, kde orgán státní správy myslivosti změnu honitby
z důvodů zajištění zásad řádného mysliveckého hospodaření nepovolí, pokud by vedla ke změně celkové
výměry alespoň jedné z dotčených honiteb o více než 10 %. Do této podmínky je možné započítat pouze
výměry pozemků ostatních vlastníků a nikoli pozemky ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého, které by
podléhaly změně honitby podle § 31 odst. 4 na základě změny vlastnictví honebních pozemků, což činí cca
11,3 ha (asi 1,5 % výměry honitby Jankovice – Košíky). Myslivecký spolek Jankovice – Košíky také namítá,
že „… pokud by došlo k přičlenění, tak tímto dojde k značnému omezení naší činnosti na přilehlých
pozemcích a to jak po stránce lovu a především chovu, kdy zcela na hranici pozemků, o nichž se má nyní
jednat máme pronajaté pozemky za účelem provozu mysliveckých políček a tedy určené k zvýšení
úživnosti. Současně zde máme i zařízení pro chov drobné zvěře.“ K této námitce orgán státní správy
myslivosti připouští, že případné přičlenění pozemků, které jsou předmětem žádosti, k honitbě Velehrad, by
s ohledem na ustanovení § 45 odst. 1 písm. s) zákona o myslivosti (mj. …zakazuje se lovit zvěř na čekané
ve vzdálenosti do 200 m od sousední honitby a v těchto vzdálenostech přikrmovat zvěř, umísťovat
myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení) vedlo k omezení výkonu práva
myslivosti na pozemcích do 200 m od společné hranice honiteb, zejména lovu zvěře na čekané. K provozu
mysliveckých políček se správní orgán domnívá, že se nejedná o přikrmování zvěře jako takové, ale o
zvyšování úživnosti honitby a proto se na něj nevztahuje výše uvedené ustanovení zákona o myslivosti.
Na základě všech výše uvedených skutečností orgán státní správy myslivosti rozhodl o změně vlastní
honitby CZ7207209011 Velehrad a s tím souvisejícími změnami společenstevních honiteb CZ7207110014
Jankovice – Košíky, CZ7207110015 Kudlovice, CZ7207110016 Traplice, CZ7207110018 Velehrad – Modrá
a CZ7207110019 Tupesy – Břestek tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Ve většině případů
správní orgán žádosti Arcibiskupství olomouckého, zastoupeného na základě plné moci Arcibiskupskými
lesy a statky Olomouc, s.r.o., vyhověl, pouze neprovedl změnu u lokality „Rovná“ v k. ú. Jankovice u
Uherského Hradiště zejména z důvodu, že se nejedná o pozemky žadatele, které by souvisely se stávající
vlastní honitbou Velehrad. V souladu s ust. § 31 odst. 4 zákona o myslivosti účinky tohoto rozhodnutí se
stanoví na den 31. 12. 2021.
Jakostní třídy a stanovené normované a minimální stavy všech druhů zvěře měněných honiteb, které jsou
předmětem tohoto rozhodnutí, 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
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nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
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 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 – honební pozemky k honitbě CZ7207209011 Velehrad
- Příloha č. 2 – honební pozemky k honitbě CZ7207110018 Velehrad – Modrá
- Příloha č. 3 – účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu
- Příloha č. 4 – slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207209011 Velehrad
- Příloha č. 5 – slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207110014 Jankovice – Košíky
- Příloha č. 6 – slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207110015 Kudlovice
- Příloha č. 7 – slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207110016 Traplice
- Příloha č. 8 – slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207110018 Velehrad – Modrá
- Příloha č. 9 – slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207110019 Tupesy – Břestek

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, IDDS: cg7tg4z
- 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. 4 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
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-

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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