Elektronický podpis - 26.6.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Petr Hauer
Vydal : PostSignum Public CA 2
Platnost do : 20.8.2018

Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň, Americká 39, PSČ 304 66

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
_______________________________________________________________________________________________________________

VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
ID DS:
PODEPISUJE:
FUNKCE:
SPIS. ZN.:
NAŠE Č.J.:
DATUM:

Bc. Karel Novák
377 168 023
karel.novak@nyrany.cz
8hrbtcq
Ing. Petr Hauer
vedoucí odboru ŽP
MUNY/1620/2018/OŽP-Nov
OŽP-Nov/14200/2018-2
25. 6. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutí
Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí (dále také „městský úřad“), příslušný dle ust. § 7 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb.,
o stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a jako orgán státní správy myslivosti v
souladu s § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o myslivosti“), rozhodl o žádosti Honebního společenstva Tlučná, IČO: 71160914, Jiráskova 569, 330 26
Tlučná, o přičlenění honebních pozemků, které netvoří vlastní nebo společenstevní honitbu t a k t o:

přičleňuje
podle § 30 odst. 1 zákona o myslivosti, k honitbě 034 Ing. Jaroslav Lobkowicz, jejímž držitelem je Honební
společenstvo Tlučná, IČO: 71160914, Jiráskova 569, 330 26 Tlučná, honební pozemky uvedené v příloze č.
3 tohoto rozhodnutí o celkové výměře 201,1393 ha.
Výměra přičleňovaných honebních pozemků v členění dle druhů kultur:
výměra honebních pozemků
167,3692
Zemědělská půda
25,4339
Lesní půda
2,3818
Vodní plocha
5,9544
Ostatní pozemky
Celkem (ha)
201,1393
Nová celková výměra honitby 034 Ing. Jaroslav Lobkowicz, jejímž držitelem je Honební společenstvo Tlučná,
IČO: 71160914, činí 959,1393 ha. Výměra honebních pozemků v členění dle druhů kultur:
původní výměra honitby pozemky přičleněné
nová výměra honitby
350,0000
167,3692
517,3692
Zemědělská půda
397,0000
25,4339
422,4339
Lesní půda
0,0000
2,3818
2,3818
Vodní plocha
11,0000
5,9544
16,9544
Ostatní pozemky
Celkem 034 Ing. Jaroslav
959,1393
Lobkowicz (ha)
Nedílnou součástí rozhodnutí jsou přílohy:
č.1 - Mapa nové části hranice honitby 034 Ing. Jaroslav Lobkowicz
č.2 - Mapa přičleňovaných honebních pozemků
č.3 - Přičleněné honební pozemky do honitby 034 Ing. Jaroslav Lobkowicz (výčet, výměry, LV)
č.4 - Slovní popis části nové hranice 034 Ing. Jaroslav Lobkowicz
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci.
Odůvodnění:
Dne 4. 3. 2016 bylo učiněno podání držitelem honitby 034 Ing. Jaroslav Lobkowicz, Honebním společenstvem
Tlučná, IČO: 71160914, Jiráskova 569, 330 26 Tlučná, o přičlenění honebních pozemků, které netvoří vlastní
nebo společenstevní honitbu, podle § 30 zákona o myslivosti. Jedná se o souvislé pozemky navazující jižně od
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stávající honitby 034 Ing. Jaroslav Lobkowicz, až po dálniční těleso (pozemky vymezené přílohou rozhodnutí
č. 2., o celkové výměře 201,1393 ha). Součástí podání byl seznam požadovaných honebních pozemků pro
přičlenění, mapový zákres, a další dokumenty potřebné pro vydání rozhodnutí podle § 30 zákona o myslivosti.
Důvodem žádosti je umožnění lovu a řádného mysliveckého hospodaření na těchto honebních pozemcích tak,
aby nedocházelo ke škodám, které jsou působeny zvěří. Dalším důvodem je snaha o nápravu stavu zařazení
honebních pozemků do honiteb, který byl způsoben stavbou dálnice D 5, při které došlo k přerušení souvislosti
honebních pozemků, a tyto se staly netvořící vlastní nebo společenstevní honitbu.
Městský úřad žádost posoudil a shledal, že žádost splňuje náležitosti podání. Dále se pak zabýval věcnou
podstatou, kdy zjišťoval pravý stav věci. Dospěl ke zjištění, že žádost je opodstatněná, v rozsahu přípustném a
splňujícím ustanovení zákona o myslivosti.
Pozemky zařazené do žádosti jsou řádně identifikovány, splňují požadavky souvislosti, jako celek mají nejdelší
společnou hranici s uznanou honitbou 034 Ing. Jaroslav Lobkowicz, umožňují řádné myslivecké hospodaření a
neodporují obecným zásadám tvorby honiteb (§ 17 zákona o myslivosti).
Po zpracování podkladů, městský úřad vydal pod čj. OŽP-Nov/14368/2018 ze dne 18. 5. 2018 Oznámení
zahájení řízení, seznámení s podklady správního řízení, ve věci přičlenění honebních pozemků podle ustanovení
§ 47 odst. 1 a § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále také „správní řád“). V tomto dokumentu
seznámil známé účastníky řízení o zahájeném řízení a oznámil možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné
věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Shodné oznámení bylo učiněno též veřejnou vyhláškou pod čj. OŽPNov/14368/2018-2 ze dne 24.5.2018, která byla vyvěšena na úředních deskách obcí: Obec Líně, Město Nýřany,
Obec Tlučná, Obec Úherce, Obec Vejprnice.
Této možnosti bylo využito. Písemnou formou podáním dne 25. 5. 2018 společností Mayfield Plzeň s.r.o., IČO:
25607049, ve kterém zaznívá obava o nemožnost dalších rozhodnutí o územních změnách v rámci vlastnictví
honebních pozemků, a žádají o potvrzení, že jim nebudou činěny žádné překážky v těchto řízeních. Další
vyjádření několika účastníků mělo formu telefonického dotazu. Dotazy směřovaly na práva a povinnosti
vznikající tímto přičleněním, a také obdobné obavy viz výše uvedený účastník Mayfield Plzeň s.r.o. Těmto
účastníkům bylo odpovězeno na dotazy přímo v telefonickém rozhovoru, a žádný z těchto účastníků dále neučinil
písemné podání.
Městský úřad proto shrnuje a vypořádává učiněné dotazy a vyjádření:
Správní řízení o přičlenění honebních pozemků, které netvoří vlastní nebo společenstevní honitbu podle § 30
zákona o myslivosti, nezakládá omezení využívání těchto pozemků, ani netvoří překážku pro případnou změnu
vedenou v řízeních za účelem územních změn. Předmětné pozemky jsou honebními, byly součástí honiteb 072
Líně a 094 Úherce, a po stavbě dálnice D 5, kdy byly v důsledku přerušení souvislosti (§ 2 písm. g) a § 17 odst. 2
zákona o myslivosti) odděleny od honiteb 072 Líně a 094 Úherce, nebyly doposud přičleněny do žádné
z honiteb. Vlastníkům a spoluvlastníkům pozemků náležejících do honitby je umožněno stát se členem honebního
společenstva a aktivně se podílet na Valné hromadě honebního společenstva. Dále přičleněním pozemků do
honitby je umožněna regulace stavu zvěře na těchto pozemcích, a v rámci řádného mysliveckého hospodaření je
tak minimalizována škoda vzniklá působením zvěře.
Ostatní účastníci řízení nevyužili možnosti vyjádření.
Přičleněním honebních pozemků podle § 30 odst. 1 zákona o myslivosti, náleží podle odst. 2 stejného paragrafu
vlastníkům honebních pozemků od držitele honitby 034 Ing. Jaroslav Lobkowicz – Honebního společenstva
Tlučná, IČO: 71160914, náhrada. Nedohodnou-li se zúčastněné osoby o výši náhrady, určí náhradu orgán státní
správy myslivosti a přihlédne přitom k velikosti přičleněných honebních pozemků a k předpokládanému výnosu
z výkonu práva myslivosti na těchto pozemcích. Náhrada je splatná do 31. března běžného roku zpětně. Náhrada
nenáleží, pokud vlastník přičleněných honebních pozemků se stal členem Honebního společenstva Tlučná.
Přílohy č.1 až č.3 jsou k dispozici u státní správy myslivosti MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, OŽP.
Městský úřad neshledal skutečnost, která by bránila ve vyhovění požadavku v plném rozsahu, a vzhledem k výše
uvedenému, bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se může podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu, účastník řízení odvolat do
15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u odboru životního
prostředí Městského úřadu Nýřany. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a
uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
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Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je dle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.
Při doručení vyvěšením na úřední desce, je 15. den, dnem doručení.

otisk úředního razítka

Ing. Petr Hauer, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Vyvěšeno dne: ………………..
Sejmuto dne: ………………..
(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení; vyvěšení dokumentu na úřední desce,
včetně dálkového přístupu minimálně po dobu 15 dnů; následně dokument zaslat potvrzený zpět zdejšímu OŽP,
děkuji)
Obdrží:
Rozdělovník:
• Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, doporučeně do vlastních rukou
• Doručení veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 správního řádu (úřední deska)
Obec Líně, Město Nýřany, Obec Tlučná, Obec Úherce, Obec Vejprnice
Příloha č.4 - Slovní popis části nové hranice 034 Ing. Jaroslav Lobkowicz
Napojení na stávající honitbu v místě účelové komunikace vedoucí jižně z obce Vejprnice (pokračování ulice
Línská), tj. jihovýchodní bod honitby Ing. Jaroslav Lobkowicz (① souřadnice: 49.7128822N, 13.2724264E
(49°42'46.385"N, 13°16'20.740"E)). Pokračuje jižním směrem po účelové komunikaci až k dálnici D 5 (②
souřadnice: 49.7100039N, 13.2706214E (49°42'36.014"N, 13°16'14.237"E)). Odtud západním směrem podél
dálnice až k místu sjezdu z dálnice (výjezd 93 km) na Nýřany (③ souřadnice: 49.7076753N, 13.2273747E
(49°42'27.631"N, 13°13'38.549"E)). A dále severním směrem po komunikaci II/180 k místu napojení na stávající
honitbu Ing. Jaroslav Lobkowicz u sjezdu na Nýřany (④ souřadnice: 49.7170028N, 13.2238503E
(49°43'1.210"N, 13°13'25.861"E)).

④

①
③
②

