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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, příslušný orgán státní správy myslivosti podle §
60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
myslivosti“) a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále též „správní řád“), posoudil návrh vlastníka honebních pozemků, Město Bělá nad
Radbuzou, Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou, na změnu honitby ev. č. 44 Hvozd a honitby
ev. č. 33 Bělá nad Radbuzou a po provedeném správním řízení podle ustanovení § 31 odst. 4 a
podle § 31 odst. 1 zákona o myslivosti
provádí změnu honiteb
ev. č. 44 Hvozd a ev. č. 33 Bělá nad Radbuzou tak, že do honitby ev. č. 44 Hvozd začleňuje
7,0229 ha honebních pozemků, které doposud náležely do honitby ev. č. 33 Bělá nad Radbuzou.
Nová celková výměra honitby ev. č. 44 Hvozd, jejímž držitelem jsou Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové činí 1311,0229 ha. Výměra
honebních pozemků v členění dle druhů kultur:
původní výměra
zemědělská půda
lesní půda
vodní plocha
ostatní pozemky

pozemky dotčené změnou

po provedené změně

4,9281
0
0
2,0948

4,9281
1304,00
0
2,0948

0
1304,00
0
0

Celkem Hvozd po provedené změně

Tel.: 379 719 111
ISDS: q25byeg

Bank. spojení: 109782579/0300
104594982/0300

1311,0229

IČ: 00253316
DIČ: CZ00253316

E-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
www.domazlice.eu

Nová celková výměra honitby ev. č. 33 Bělá nad Radbuzou, jejímž držitelem je Josef Šleis,
Pavlovická 127, 345 26 Bělá nad Radbuzou činí 1249,4632 ha. Výměra honebních pozemků
v členění dle druhů kultur:

původní výměra
zemědělská půda
lesní půda
vodní plocha
ostatní pozemky

pozemky dotčené změnou

po provedené změně

4,9281
0
0
2,0948

1145,5880
79
9
15,8752

1150,5161
79
9
17,97

Celkem Bělá nad Radbuzou po provedené změně

1249,4632

Výčet a výměry honebních pozemků, které jsou předmětem výše uvedené změny honiteb ev. č. 44
Hvozd a ev. č. 33 Bělá nad Radbuzou, jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.
Slovní popis nové hranice honiteb 44 Hvozd a 33 Bělá nad Radbuzou v části dotčené změnou je
uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Vyznačení nové hranice honiteb 44 Hvozd a 33 Bělá nad Radbuzou v části dotčené změnou je
uveden v příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Právní účinky tohoto rozhodnutí jsou vykonatelné nabytím právní moci.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
- Město Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
- ORI spol. s r.o., Praha 5 – Barrandov, Borského 989/1, PSČ 152 00, IČO: 18239081
- Josef Šleis, Pavlovická 127, 345 25 Bělá nad Radbuzou
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Odůvodnění:
Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, obdržel dne 04.12.2018 návrh vlastníka
honebních pozemků Město Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou, na
změnu hranic honitby ev. č. 44 Hvozd a honitby č. 33 Bělá nad Radbuzou z důvodu změn vlastnictví
honebních pozemků a z důvodu řádného mysliveckého hospodaření.
Dnem doručení žádosti bylo v souladu s § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní
řád) zahájeno správního řízení, což bylo oznámeno ostatním účastníkům řízení písemností č.j.:
MeDO-12387/2018-Sva-DS ze dne 02.01.2019. V tomto oznámení věci změny vlastní honitby ev. č.
44 Hvozd a vlastní honitby ev. č. 33 Bělá nad Radbuzou byla usnesením správním orgánem
stanovena lhůta, do kdy se účastníc mají právo vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Této možnosti
vyjádřit se ve stanovené lhůtě nikdo z účastníků řízení nevyužil.
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Orgán státní správy myslivosti zvážil návrh a posoudil veškerou dokumentaci spisu ke změně hranic
honiteb na změnu honiteb ev. č. 44 Hvozd a ev. č. 33 Bělá nad Radbuzou z důvodu změny
vlastnických vztahů, kterou navrhuje Město Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, 345 26 Bělá nad
Radbuzou.
Správní orgán se dále zabýval ostatními aspekty tvorby honiteb ve smyslu návrhu Město Bělá nad
Radbuzou, Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou a dospěl k závěru, že části navržené změny
hranice honiteb se kryjí s hranicemi přírodními v terénu zřetelnými, což je v souladu s ust. § 17
odst. 6 zákona o myslivosti. Při zahájení řízení správní orgán přičlenil v zájmu souvislosti úzkou
parcelu č. 3081 v k.ú. Bělá nad Radbuzou o celkové výměře 0,1169 ha, která by v případě
nepřičlenění oddělovala úzkým pruhem od sebe jinak souvislé honební pozemky a proto správní
orgán oznámil v zahájení řízení, že tato změna se bude týkat i tohoto pozemku. Jeho vlastníkem je
Státní pozemkový úřad.
Pozemky dotčené změnou tedy tvoří soubor honebních pozemků, které jsou ve vlastnictví více
vlastníků, tedy Města Bělá nad Radbuzou a Státního pozemkového úřadu. Za takového stavu byl
tedy postup správního orgánu nezbytný, aby byla vytvořena hranice honiteb umožňující výkon
práva myslivosti v honitbě na souvislých honebních pozemcích, kdy nová hranice honiteb ve své
jižní části vyhovuje ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti “Stejně je nutno
bránit vzniku hranice honitby, kterou by tvořilo rozhraní zemědělských a lesních pozemků.“ Po
provedené změně bude tvořit hranici honiteb mimo jiné silnice číslo 197 a nikoliv hranice
zemědělských a lesních pozemků, jak tomu bylo v současnosti. Hranice se tímto rozhodnutím kryjí s
hranicemi přírodními v terénu zřetelnými.
V průběhu správního řízení si správní orgán ověřil tvrzení žadatele Město Bělá nad Radbuzou,
Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou, že dotčené pozemky jsou v jeho vlastnictví a jsou tak
dotčeny změnou vlastnictví ve smyslu § 31 odst. 4 zákona o myslivosti. Změnu honiteb v rozsahu
těchto pozemků tedy musel správní orgán provést s ohledem na znění ust. § 31 odst. 4 zákona o
myslivosti, neboť uvedené ustanovení je formulováno kogentně a nedává správnímu orgánu
možnost správního uvážení.
Rozhodování správního orgánu je vázáno zásadou legality ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 správního řádu;
rozhodující je pro něj to, že žádost o změnu honiteb podaly osoba k tomu oprávněná, a že byly
současně naplněny zákonné podmínky k provedení takové změny. Ke změně hranic honiteb v
tomto případě dochází na základě dohody dvou držitelů honiteb, a na základě změny vlastnických
vztahů k předmětnému pozemku. Návrh vlastníka pozemků dotčených změnou Města Bělá nad
Radbuzou, Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou shledal správní orgán oprávněným, když tento
reflektuje změnu vlastnictví pozemků a je v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o myslivosti.
Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice nejdříve povolil rozhodnutím č.j. MeDo77441/2019-Sva-DS ze dne 12.12.2019 změnu honiteb ev. č 44 Hvozd a ev. č. 33 Bělá nad
Radbuzou, a to na základě návrhu vlastníka honebních pozemků v honitbě, Města Bělá nad
Radbuzou. Proti tomuto rozhodnutí podal odvolání účastník řízení pan Josef Šleis, Pavlovická 127,
345 26 Bělá nad Radbuzou. V tomto svém odvolání odvolatel konstatuje že, nemůže souhlasit s
přičleněním pozemků p. č. 2693/1 a p. č. 2720/3 k.ú. Bělá nad Radbuzou k honitbě Hvozd.
Přičleněním zejména pozemku p. č. 2693/1 by došlo k vytvoření velmi úzkého pruhu honitby, který
není možné reálně myslivecky obhospodařovat. Případné začlenění jen vytváří zmatek v hranicích
honitby, jelikož nerespektuje markanty v krajině. K vedení hranice by podle pana Šleise mělo být
využito stávající polní cesty na p. p. č. 2693/1 k.ú. Bělá n/R, která tvoří zřetelný a pevný orientační
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pod v krajině. Takto vedená hranice honitby je v souladu s § 17 odst. 4 zákona 449/2001 Sb. zákona
o myslivosti.
Z tohoto důvodu zaslal správní orgán podle § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů stejnopis podaného odvolání všem účastníkům řízení, kteří se mohli
proti rozhodnutí odvolat a současně je vyzval, aby se k němu vyjádřili ve lhůtě do 6 dnů ode dne
doručení této výzvy. Na tuto výzvu reagoval účastník řízení Město Bělá nad Radbuzou, kdy tomto
svém vyjádření Město Bělá nad Radbuzou uvádí že, k podanému odvolání, které podal u Odboru
životního prostředí Městského úřadu Domažlice účastník řízení pan Josef Šleis, jakožto odvolatel,
kdy v tomto odvolání odvolatel nesouhlasí s přičleněním pozemků p.č. 2693/1 a p.č. 2720/3 k.ú.
Bělá nad Radbuzou k honitbě Hvozd. Ve svém odvolání odvolatel uvádí, že přičleněním zejména
pozemku p.č. 2693/1 by došlo k vytvoření velmi úzkého pruhu honitby atd. a navrhuje, že by mělo
být využito stávající polní cesty na p.č. 2693/1, která by tvořila zřetelnou hranici. K čemuž jakožto
vlastník dotčených pozemků a účastník řízení uvedli následující: Řízení o změně honitby bylo
zahájeno zcela v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o myslivosti, kdy Město Bělá nad
Radbuzou jakožto vlastník dotčených pozemků z důvodu změny vlastnictví honebních pozemků
požádalo o tuto změnu, kdy tedy jen využilo svého práva, daného mu zákonem o myslivosti. Celé
řízení bylo zahájeno dne 04.12.2018 podáním žádosti o změnu hranic honiteb Hvozd a Bělá nad
Radbuzou. Toto řízení oznámil Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, dále jen správní
orgán, písemností Čj.:MeDo-93057/2018-Sva-DS, ze dne 02.01.2019. V tomto oznámení stanovil
správní orgán usnesením lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení činit návrhy. Tato lhůta byla
správním orgánem stanovena na 31.01.2019. Jak uvádí správní orgán v odůvodnění napadeného
rozhodnutí Čj.:MeDO 77441/2019-Sva-DS, této možnosti vyjádřit se ve stanovené lhůtě nikdo z
účastníků nevyužil. Tedy ani odvolatel, který s průběhem hranic uvedenými v napadeném
rozhodnutí nesouhlasí ve svém odvolání až po vydání rozhodnutí Čj.:MeDO 77441/2019-Sva-DS.
Město Bělá nad Radbuzou, jakožto vlastník dotčených pozemků tedy považuje odvolání odvolatele
jako neopodstatněné a to z důvodu dostatečně dlouhé lhůty pro případné jednání mezi
jednotlivými účastníky řízení, kdy se na průběhu nové společné hranice mezi dotčenými honitbami
mohli účastníci dohodnout na průběhu hranic, případně uplatnit své námitky a připomínky k
zamýšlené změně hranic honiteb. Pokud tedy odvolatel ve stanovené lhůtě neprojevil žádnou vůli k
jednání a podle odůvodnění napadeného rozhodnutí nevyužil možnosti vyjádřit se k celému
záměru a neučinil žádné návrhy, má Město Bělá nad Radbuzou jakožto účastník řízení za to, že
odvolání odvolatele je skutečně zcela neopodstatněné a odvolací orgán by toto odvolání neměl
považovat za relevantní.
Následně tedy odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice podle § 88 odst 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, předal odvolacímu správnímu orgánu celý
spis se svým stanoviskem k odvolání pana Josefa Šleise, Pavlovická 127, 345 26 Bělá nad Radbuzou
proti rozhodnutí správního orgánu č.j. MeDo-77441/2019-Sva-DS ze dne 12.12.2019 ve věci změny
hranic honiteb Hvozd a Bělá nad Radbuzou.
Poté Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, orgán státní správy myslivosti, obdržel
dne 09.04.2020 pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního
prostředí, č.j. PK-ŽP/5686/20 ze dne 04.03.2020, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Městského úřadu
Domažlice č.j. MeDo-77441/2019-Sva-DS, ze dne 12.12.2019, o změně honitby ev. č. 44 Hvozd a
honitby ev. č. 33 Bělá nad Radbuzou, a věc byla vrácena prvoinstančnímu orgánu k novému
projednání.
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Na základě toho Městský úřad Domažlice oznámil pokračování řízení ve věci změny honiteb Hvozd
a Bělá nad Radbuzou a také oznámil rozšíření účastníků řízení o dalšího účastníka řízení, kterým je
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, coby vlastník parcely č. 3081 v
k.ú. Bělá nad Radbuzou.
Účastníkům řízení se, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dala možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci a to písemností vedenou pod čj.
MeDo-21230/2020-Sva-DS - oznámení o pokračování správního řízení, kdy správní orgán
předpokládal, že ústní jednání bude posledním úkonem v řízení před vydáním rozhodnutí.
Dále touto písemností také správní orgán nařídil ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které proběhlo dne 08.06.2020 v
10:00 v lokalitě na souřadnicích GPS: 49.5910756N, 12.6955256E, tedy v místě, kde je první
odbočka vpravo ze silnice č. 197 na polní cestu za obcí Bělá nad Radbuzou směrem do obce
Železná. Projednávanými tématy tohoto ústního jednání byl návrh začlenění dotčených pozemků
do konkrétní honitby, spolu se zákresem návrhu průběhu společných hranic dotčených honiteb do
katastrální mapy. Výsledkem tohoto jednání bylo, že účastníci správního řízení, respektive
nařízeného ústního jednání souhlasili s novým průběhem společné hranice dotčených honiteb, což
stvrdili svými podpisy pod zákresem nově dohodnutého průběhu společné hranice dotčených
honiteb. Tento návrh je součástí spisové dokumentace spisu 12387/2018, konkrétně protokolu z
ústního jednání. Nově navržená hranice probíhá tak, že je využito stávající polní cesty na p. p. č.
2693/1 k.ú. Bělá n/R a na p. p. č. 2720/3k.ú. Bělá n/R, která tedy tvoří zřetelný a pevný orientační
bod v krajině. Takto vedená hranice honitby je v souladu s § 17 odst. 4 zákona 449/2001 Sb. zákona
o myslivosti.
Na základě výše uvedeného došlo tedy k dohodě držitelů obou dotčených honiteb ve smyslu
ustanovení § 31 odst. 1 zákona o myslivosti, kdy tedy v zájmu zásady řádného mysliveckého
hospodaření následně povolil orgán státní správy myslivosti změnu honitby podle předloženého
návrhu a po posouzení veškerých podkladů z hlediska zákonnosti a obecných podmínek
mysliveckého hospodaření a ochrany volně žijící zvěře, rozhodl zdejší správní orgán tak, jak je výše
uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat na základě ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. 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 u Městského úřadu Domažlice, odboru životního
prostředí. O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Plzeňského kraje.

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí
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Rozdělovník:
Účastníci řízení do vlastních rukou:
Město Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
ORI spol. s r.o., Praha 5 – Barrandov, Borského 989/1, PSČ 152 00, IČO: 18239081
Josef Šleis, Pavlovická 127, 345 25 Bělá nad Radbuzou
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
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Příloha č. 1
Výčet a výměry parcel, které jsou předmětem změny honiteb podle § 31 odst. 4 a podle § 31 odst.
1 zákona o myslivosti:

Katastrální území

Parcela

LV

Výměra m2

Druh pozemku

Vlastník

Bělá nad Radbuzou

2687

1

49281

orná půda

Město
Bělá
Radbuzou

nad

Bělá nad Radbuzou

2688

1

205

ostatní plocha

Město
Bělá
Radbuzou

nad

Bělá nad Radbuzou

2689

1

97

ostatní plocha

Město
Bělá
Radbuzou

nad

Bělá nad Radbuzou

2692

1

10146

ostatní plocha

Město
Bělá
Radbuzou

nad

Bělá nad Radbuzou

2693/1

1

7700*

ostatní plocha

Město
Bělá
Radbuzou

nad

Bělá nad Radbuzou

2693/3

1

9331

ostatní plocha

Město
Bělá
Radbuzou

nad

Bělá nad Radbuzou

2720/3

1

1950*

ostatní plocha

Město
Bělá
Radbuzou

nad

Bělá nad Radbuzou

3081

1

1169

ostatní plocha

Státní pozemkový úřad

* část výměr pozemků, které jsou dotčeny změnou hranic honiteb
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Příloha č. 2
Popis nové společné hranice honiteb ev. č. 44 Hvozd a ev. č. 33 Bělá nad Radbuzou
Změna hranic honiteb začíná v bodě GPS: 49°35'36.91"N, 12°41'30.05"E, kde se stávající hranice
dotkne nejsevernějšího výběžku parcely číslo 2720/3 v k.ú. Bělá nad Radbuzou, vedené jako ostatní
plocha. Hranice honiteb dále pokračuje jižním směrem po východní hranici pozemku 2720/3 v k.ú.
Bělá nad Radbuzou, kdy zhruba v její polovině tuto parcelu hranice protne až do místa, kde se
dotkne úzkého severního výběžku parcely č. 2693/1 a dále po východním okraji parcely č. 2693/1,
do místa, kde hranice kopíruje polní cestu, protínající tuto parcelu v severo-jižním směru až k
napojení této cesty na silnici č. 197. Z tohoto místa se hranice ostře lomí západním směrem
(probíhá po silnici č. 197) až do místa GPS: 49°35'26.04"N, 12°41'15.33"E, kde se průběh hranice
setká s jihovýchodním rohem parcely vedeným jako PUPFL ve vlastnictví LČR s.p. č. 2641/2 v k.ú.
Bělá nad Radbuzou. V tomto místě již nová hranice navazuje na stávající hranice honiteb Bělá nad
Radbuzou a Hvozd.
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Příloha č. 3
Vyznačení nové hranice
Uvedená hranice je znázorněna na přiloženém mapovém zákresu, kde červenou čarou je vyznačena
nová část společné hranice honiteb Hvozd a Bělá nad Radbuzou a zelenou čarou hranice před
změnou.
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