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ROZHODNUTÍ
Výrok:

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 7 odst.2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 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
1. o změně honitby Štědrá podle ustanovení § 31 odst. 4 zákona o myslivosti, vyplývající ze změn
vlastnictví honebních pozemků, o kterou požádali jejich vlastníci dne 29. 12. 2014 a následně
doplněné dne 26. 2. 2015.
takto:
podle ustanovení § 31 odst. 4 zákona o myslivosti,
povoluje
změnu hranice a výměry honitby Štědrá

uznané rozhodnutím Okresního úřadu Karlovy Vary, č.j. ŽP/401/93-206/1 ze dne 3.3.1993. Na
základě změny vlastnických vztahů se z honitby vyjímají pozemkové parcely uvedené v příloze č. 1
tohoto rozhodnutí. Zákres průběhu hranice je přílohou č. 2a a 2b tohoto rozhodnutí.
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Hranice honitby Štědrá se z důvodu řádného mysliveckého hospodaření, stanovuje takto:
Z železniční zastávky Štědrá směrem severozápadním cca 680 m, zde hranice uhýbá směrem jižním
po vodoteči a po cca 850 metrech se napojuje na silnici č. 193 a pokračuje směrem jižním do obce
Zbraslav. Zde hranice vede obcí Zbraslav, kde cca po 240 m uhýbá doleva a směrem jihovýchodním
vede po polní cestě k obci Damašín. Cca 240 m před obcí Damašín hranice uhýbá doleva a dále
pokračuje po lesní cestě směrem západním k silnici č. 193 Zbraslav- Zhořec. Zde hranice tuto silnici
přetíná a pokračuje dál směrem západním až na rozcestí Nad Pískovnou. Na tomto rozcestí hranice
uhýbá doprava a pokračuje směrem severním po cestě k obci Prohoř. Po cca 750 m uhýbá doleva na
vodoteč Prohořský potok. Po této vodoteči vede směrem jižním cca 440 m. Následně pak hranice
uhýbá doleva a vede směrem severozápadním, severním a jižním po hraně katastrálního území až na
cestu Komárov- Buč. Zde hranice uhýbá doleva a pokračuje směrem severozápadním přes obec
Hrádek až do obce Komárov. Dále hranice pokračuje přes obec Komárov směrem severozápadním až
k železniční zastávce Smilov. Odtud hranice pokračuje směrem severním až do obce Smilov. V obci
Smilov hranice uhýbá doprava a po silnici č. 207 směrem východním pokračuje do obce Brložec a dále
pak do obce Lažany. Z obce Lažany pokračuje směrem jižním stále po silnici č. 207 do obce Štědrá.
V obci Štědrá hranice uhýbá doprava a pokračuje směrem jižním po silnici č. 207 až k železniční
stanici Štědrá.
Celková plocha honitby Štědrá, po celkové rekapitulaci honebních pozemků, činí 1909,5981 ha
z toho:
208,7344 ha lesní pozemky
1574,3387 ha zemědělské pozemky
50,5323 ha ostatní plochy
75,9927 ha vodní plochy
2. o změně honitby Pšov podle ust. § 31 odst. 4 zákona o myslivosti, vyplývající ze změn vlastnictví
honebních pozemků, o kterou požádali jejich vlastníci dne 29. 12. 2014 následně doplněné dne
26. 2. 2015 a na základě předložené dohody o průběhu hranice mezi HS Pšov a přípravným
výborem HS Štědrá;
takto:
podle ustanovení § 31 odst. 4 zákona o myslivosti,
povoluje
změnu hranice a výměry honitby Pšov

uznané rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary, č.j. OŽP/PR/1.851/03 ze dne 10.3.2003. Na
základě změny vlastnických vztahů se z honitby vyjímají pozemkové parcely uvedené v příloze č. 3
tohoto rozhodnutí. Zákres průběhu hranice je přílohou č. 4a a 4b tohoto rozhodnutí.
Hranice honitby Pšov se z důvodu řádného mysliveckého hospodaření, stanovuje takto:
Z železniční zastávky Žlutice směrem západním a následně jižním po silnici č. 193 Žlutice- Borek cca
2200 m, zde hranice uhýbá doprava a pokračuje směrem západním a severním po elektrovodu. Po
cca 2200 m uhýbá hranice u osady Hradský Dvůr doprava a pokračuje směrem jižním cca 1100 m
k polní cestě. Zde hranice uhýbá opět doprava a směrem západním vede po trati k železniční zastávce
Záhořice. Zde hranice uhýbá směrem jižním a vede po silnici č. 205 k obci Kolešov. Před obcí Kolešov
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na křižovatce cest uhýbá hranice doleva a vede dál přes obec Kolešov směrem jižním po polní cestě
až k vodoteči Hradecký potok. Zde hranice uhýbá doleva a pokračuje proti proudu vody směrem
západním až na silnici Pšov- Chlum. Následně hranice uhýbá doleva a pokračuje směrem jižním až na
křižovatku cest Pšov – Chlum- Manětín. Na této křižovatce uhýbá hranice doleva a vede směrem
západním po hraně katastrálního území. Po cca 200 m se napojí na bezejmenný vodní přítok
Manětínského potoka. Po cca 1000 m u ústí do Manětínského potoka hranice uhýbá doleva a vede
směrem západním. Po cca 280 m se napojí na polní cestu a pokračuje směrem severozápadním až na
cestu Damašín- Lukava. Zde hranice uhýbá doprava a směrem severním vede do obce Damašín.
Z obce Damašín vede hranice po cestě směrem severozápadním do obce Zbraslav. Z obce Zbraslav
vede hranice po silnici č. 193 Borek- Zbraslav směrem severním k obci Borek. Cca 520 m před
křižovatkou cest č. 193 a č. 207 hranice uhýbá doleva a po bezejmenném vodním toku pokračuje
směrem severozápadním k silnici č. 207. Odtud vede po hraně katastrálního území cca 780 m k hraně
lesního porostu. Zde hranice pokračuje směrem severním až k lesní cestě. Na této cestě hranice
uhýbá doprava a pokračuje směrem východním až k železniční zastávce Borek u Žlutic. Cca 70 m za
železniční zastávkou uhýbá hranice doleva a pokračuje severozápadním směrem po bezejmenné
vodoteči. Po cca 600 m uhýbá hranice doprava na lesní cestu a pokračuje po západní straně parcely
p.č. 546/1 v k.ú. Borek u Štědré pokračuje směrem severním. Po této hraně až na okraj lesního
porostu, zde hranice pokračuje dál směrem severozápadním po rozhraní lesních a polních pozemků.
Kdy se po cca 780 m napojí na polní cestu a uhýbá doprava a pokračuje směrem východním k hraně
lesního pozemku p.č. 226/1 v k.ú. Mostec. Zde hranice pokračuje směrem severním po západní hraně
lesního pozemku. Po cca 740 m hranice uhýbá doprava a po elektrovodu pokračuje cca 300 m
směrem severním až na cestu k vodní elektrárně. Zde hranice uhýbá doprava a pokračuje směrem
východním cca 1120 m k místu, kde cesta přetíná řeku Střelu. Zde hranice uhýbá doprava a pokračuje
po řece směrem jihovýchodním až k železniční trati. Zde hranice uhýbá doprava a pokračuje směrem
severním po trati až k železniční zastávce Žlutice.
Celková plocha honitby Pšov, po celkové rekapitulaci honebních pozemků, činí 2330,6226 ha z toho:
501,4787 ha lesní pozemky
1681,2430 ha zemědělské pozemky
127,0599 ha ostatní plocha
20,8410 ha vodní plochy

3. o změně honitby Čerťák podle ustanovení § 31 odst. 4 zákona o myslivosti, vyplývající ze změn
vlastnictví honebních pozemků, o kterou požádali jejich vlastníci dne 29. 12. 2014 a následně
doplněné dne 26. 2. 2015;
takto:
podle ustanovení § 31 odst. 4 zákona o myslivosti,
povoluje
změnu hranice a výměry honitby Čerťák

uznané rozhodnutím Okresního úřadu Karlovy Vary, č.j. ŽP/392/93-206/1 ze dne 8.3.1993. Na
základě změny vlastnických vztahů se z honitby vyjímají pozemkové parcely uvedené v příloze č. 5.
Zákres průběhu hranice je přílohou č. 6a a 6b tohoto rozhodnutí.
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Hranice honitby Čerťák, se z důvodu řádného mysliveckého hospodaření, stanovuje takto:
Z obce Radyně po silnici č. 207 směrem jihovýchodním k obci Smilov. Před obcí Smilov uhýbá hranice
doleva na polní cestu a pokračuje směrem severním až k hraně lesního porostu pozemku p.č. 463/2
v k.ú. Smilov u Štědré. Zde hranice uhýbá vpravo a vede po rozhraní lesních a zemědělských pozemků
a obepíná z jižní strany lesní porost kolem vrcholu Homolka (kota 713 m.n.m.). odtud hranice
pokračuje dál směrem severovýchodním po rozhraní lesních a polních pozemků až k lesnímu
pozemku p.č. 840/1 v k.ú. Lažany u Štědré. Zde se hranice napojí na lesní cestu a po této cestě
pokračuje až do obce Přestání. Dále hranice obepíná obec Přestání po jejím severním okraji. Na konci
obce Přestání hranice uhýbá doprava a napojuje se na silnici p.č. 624 v k.ú. Přestání. Odtud pokračuje
hranice směrem severním až k vodní nádrži Žlutice. Zde hranice uhýbá doleva a pokračuje směrem
severozápadním po okraji vodní nádrže Žlutice. U ústí řeky Střely do vodní nádrže Žluti ce se hranice
napojí na tento tok a pokračuje po něm až na polní cestu směrem na obec Lachovice. Zde hranice
uhýbá doleva a směrem jižním pokračuje do obce Lachovice. Přes obce Lachovice pokračuje hranice
směrem jižním až do obce Radyně.
Celková plocha honitby Čerťák, po celkové rekapitulaci honebních pozemků, činí 1017,4284 ha
z toho:
671,8158 ha lesní pozemky
269,2488 ha zemědělské pozemky
63,9069 ha ostatní plocha
12,4569 ha vodní plochy

4. o uznání společenstevní honitby Mostec podle ustanovení § 18 a § 29 zákona o myslivosti, na
základě návrhu přípravného výboru honebního společenstva Štědrá ze dne 22.12.2014,
předloženého dne 29.12.2014 následně doplněné dne 16. 2. 2015; 26. 2. 2015 a 23. 3. 2015,

takto
podle ustanovení § 18 a § 29 zákona o myslivosti, uznává společenstevní honitbu s názvem Mostec.

Podle § 29 odst. 3 zákona o myslivosti je držitelem společenstevní honitby Mostec Honební
společenstvo Štědrá, Mostec 12, 364 52 Žlutice.

Honitba splňuje podmínky uvedené v § 17 zákona o myslivosti. Celkovou výměru honebních
pozemků souvislých tvoří 539,9804 ha:
353,1321 ha zemědělská půda
164,7129 ha lesní půda
4,8939 ha vodní plocha
17,2415 ha ostatní plocha
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Hranice honitby Mostec se stanovuje takto:
Ze železniční zastávky Štědrá směrem východním po silnici č. 207 cca 680 m. Zde hranice uhýbá
doleva a pokračuje dále směrem severním po hraně katastrálního území cca 780 m až k hraně lesního
porostu. Odtud pokračuje hranice směrem severním až na lesní cestu. Na této cestě hranice uhýbá
doprava a pokračuje směrem východním až k železniční trati. U trati uhýbá hranice doleva a
pokračuje po trati směrem severním až k železniční zastávce Borek u Žlutic. Cca 70 m za železniční
zastávkou uhýbá hranice doleva a pokračuje směrem severovýchodním po bezejmenné vodoteči. Po
cca 660 m uhýbá hranice doprava na polní cestu a pokračuje směrem severním po západní hraně
lesního porostu p.č. 546/1 v k.ú. Borek u Štědré. Po této hraně pokračuje až na okraj lesního porostu,
zde hranice pokračuje dál směrem severozápadním na rozhraní lesních a polních pozemků. Kdy po
cca 780 m se napojí na lesní cestu. Zde hranice uhýbá doprava a pokračuje směrem východním až
k hraně lesního pozemku p.č. 226/1 v k.ú. Mostec. Zde hranice uhýbá směrem severním a pokračuje
po západní hraně lesního porostu. Po cca 740 m se hranice napojí na lesní cestu a uhýbá do leva a
pokračuje směrem západním po této cestě až na silnici Mostec- Žlutice. Zde hranice uhýbá doprava a
pokračuje směrem severním k hraně lesního porostu p.p.č. 113/3 v k.ú. Mostec a pokračuje po jižním
okraji tohoto porostu dál směrem severním a západním cca 480 m až na hranu katastrálního území
Mlýňany. Takto pokračuje hranice dál směrem severním a západním cca 340 m. Na okraji lesního
porostu p.p.č. 410/1 v k.ú. Mlýňany hranice uhýbá doleva a pokračuje směrem západním přes louku
p.p.č. 410/2 v k.ú. Mlýňany kde se po cca 230 m napojí na elektrovod. Po elektrovodu vede až
k hraně lesního porostu. Odtud vede hranice směrem západním cca 50 m lesním porostem. Násldeně
uhýbá doleva směrem jižním až k hraně p.p.č. 419/1 v k.ú. Mlýňany. Zde hranice uhýbá směrem
západním a pokračuje po jižním okraji p.p.č. 419/1 v k.ú. Mlýňany k vodnímu toku. Zde hranice uhýbá
směrem severnám a pokračuje po bezejmenném vodním toku až na zpevněnou lesní cestu pod vodní
nádrží Žlutice. Zde hranice uhýbá doleva a pokračuje směrem západním cca 320 m k odbočce na
silnici k obci Přestání. Zde hranice uhýbá opět do leva a obepíná obec po jejím severním okraji. Na
konci obce hranice uhýbá doleva a pokračuje k okraji lesního porostu. Po okraji lesního porostu
pokračuje hranice až k vrcholu Homolka. Kde hranice obepíná lesní porost pod vrcholem po jeho
jižním okraji. Dále hranice pokračuje po okraji lesních a zemědělských pozemků až na silnici č. 207 u
obce Smilov. Zde hranice uhýbá doprava a pokračuje po silnici č. 207 přes obec Smilov, Brložec,
Lažany a Štědrá k železniční zastávce Štědrá.

Zákres průběhu hranice honitby je vyznačen na mapě, která je přílohou č. 7a a 7b tohoto
rozhodnutí. Výčet honebních pozemků tvořící honitbu Mostec je uveden v příloze č. 8 tohoto
rozhodnutí.
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí současně v souladu s ustanovením § 3 odst.
2 a 4 zákona o myslivosti a § 1, 2, 6 a 7 vyhlášky MZe č. 491/2002 Sb, o způsobu stanovení
minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd, ve
znění pozdějších předpisů, zařazuje tuto honitbu do jakostních tříd a stanovuje pro jednotlivé druhy
zvěře normované stavy, podle § 4 výše uvedené vyhlášky stanoví požadovaný poměr pohlaví,
koeficienty očekávané produkce a u zvěře spárkaté poměr věkových tříd, dle přílohy č. 9, která je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Uznání společenstevní honitby Mostec a změnu honiteb Štědrá, Čerťák a Pšov, vyplývající ze změn
vlastnictví honebních pozemků, provede orgán státní správy myslivosti k 31. prosinci 2015.
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Účastníky správního řízení v uvedené věci dle § 27 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů jsou:
1. Přípravný výbor HS Štědrá, Mostec 12, 364 52 Štědrá
2. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO 01312774
3. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČO 42196451
4. HS Pšov, Pšov 13, 364 52 Žlutice, IČO 71155082
5. STARÁ LOUKA, spol. s r.o., Dr. Davida Bechera 26, 360 0 Karlovy Vary, IČO 26334046
6. MS Háje Štědrá, 364 51 Štědrá, IČO 47697610
7. MS RACEK Pšov, Pšov, 364 52 Žlutice, IČO 47697687

Odůvodnění:
Dne 29.12.2014 předložil přípravný výbor honebního společenstva „Štědrá“ Magistrátu města
Karlovy Vary, odboru životního prostředí, návrh na registraci Honebního společenstva spolu s
návrhem na uznání společenstevní honitby s názvem „Mostec“. Součástí podání byly zpracované
údaje o vlastnictví honebních pozemků, prokazující zákonem stanovenou výměru a slovní popis
hranice honitby a její zákres na mapě.
Při posuzování výše uvedeného správního řízení se správní orgán řídil níže uvedenými zákonnými
ustanoveními, důkazními listinami, pro řízení rozhodnými skutečnostmi a úvahami:
I. Zákonná ustanovení a důkazní listiny:
Magistrát města Karlovy Vary v souladu s ustanovením § 3 správního řádu přistoupil ke zjišťování
stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.
K identifikaci a ověření vlastnických poměrů předmětných pozemkových parcel nacházejících se v k.ú.
Štědrá; Smilov u Štědré; Přestání; Mostec; Lažany u Štědré; Brložec u Štědré a Borek u Štědré, využil
správní orgán jemu přístupné údaje o aktuálním stavu katastru nemovitostí Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního.
Správní orgán shledal, že předložené dokumenty nejsou dostačující pro vydání rozhodnutí ve věci
proto usnesením č.j. 82/OŽP/15-3 ze dne 20. 1. 2015 správní řízení přerušil a zároveň vyzval
Přípravný výbor honebního společenstva Štědrá, Mostec 12, 364 52 Štědrá, (dále jen „Přípravný
výbor HS Štědrá“) , zastoupený Ing. Pavlem Širokým, nar. dne 31. 8. 1974, Mostec 12, 364 52 Štědrá
k odstranění nedostatků žádosti ze dne 29. 12. 2014 a to tím, že ve lhůtě do 27. 2. 2015 doplní žádost
o:
 Návrh minimálních a normovaných stavů zvěře dle vyhlášky č. 491/2002 Sb..
 Žádost o změnu honitby z důvodu změny vlastnických vztahů podle ustanovení § 31
odst. 4 zákona o myslivosti a doručení plné moci k zastupování vlastníků honebních
pozemků v případě, že nepožádá každý vlastník individuálně.
 Doklad prokazující zaplacení správního poplatku podle položky 13 písm. c) zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 Doplnění návrhu na registraci honebního společenstva a jeho zápis do rejstříku
honebních společenstev a to o souhlas s členstvím v honebním společenstvu
vlastníků pozemku p.č. 152/2 v k.ú. Brložec u štědré, p.č. 679/2 a p.č. 1172/2 v k.ú.
Lažany u štědré.
 Doplnění žádosti o správnou pozemkovou parcelu, která byla v žádosti vedena jako
p.p.č. 54 v k.ú. Brložec u Štědré. Tato parcela nebyla správním orgánem nalezena
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v daném katastrálním území, proto vyzval žadatele k prověření této parcely a
doplnění žádosti o správnou parcelu.
Dne 16. 2. 2015 předložil Přípravný výbor HS Štědrá potvrzení o zaplacení správ ního poplatku za
registraci HS a návrh minimálních a normovaných stavů zvěře dle vyhlášky č. 491/2002 Sb.
Dne 26. 2. 2015 pod č.j. 82/OŽP/15-4 byly správnímu orgánu doručeny plné moci k zastupování Obce
Štědrá, Štědrá 43, 364 52 Žlutice, IČO 00255041; Josefa Sedláčka, nar. dne 13. 12. 1959, Fügnerova
11/170, 360 01 Karlovy Vary; Věry Široké, nar. dne 10. 9. 1947, Gagarinova 491/8, 360 01 Karlovy
Vary; Stanislava Širokého, 9. 4. 1969, Přílezy 12, 364 01 Toužim, panem Ing. Pavlem Širokým, nar. dne
31. 8. 1974, Mostec 12, 364 52 Štědrá ve věci zastupování vlastníků honebních pozemků, které jsou
součástí návrhu na uznání společenstevní honitby „Mostec“ a uznání honebního společenstva Štědrá.
Pod č.j. 82/OŽP/15-5 obdržel správní orgán dne 26. 2. 2015 návrh na změnu hranice honiteb Štědrá,
Pšov a Čerťák z důvodu změn vlastnických práv na základě ustanovení § 31 odst. 4 zákona o
myslivosti. Dále pak správní orgán obdržel dne 26. 2. 2015 pod č.j. 82/OŽP/15-6 žádost o vyřazení
pozemků p.č. 54; 152/2 v k.ú. Brložec u Štěré ; p.č. 398; 517; 1172/2 v k.ú. Lažany u Štědré a
pozemku 349/2 v k.ú. Štědrá. Dne 23. 3. 2015 obdržel správní orgán pod č.j. 82/OŽP/15-7 žádost o
doplnění žádosti o uznání Honebního společenstva Štědrá a uznání společenstevní honitby „Mostec“
a to pozemků p.č. 184/2; 120; 119; 104/2; 113/2; 87/6; 107/1; 184/3; 123/1; 184/8; 184/5; 160/1 a
91/3 v k.ú. Mostec.

Dne 30. 3. 2015 oznámil Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, jako orgán státní
správy myslivosti pod č.j. 82/OŽP/15-8 všem jemu známým účastníkům zahájení řízení ve věci uznání
společenetvní honitby „Mostec“ a o změně honitby „Čerťák“; „Pšov“ a Štědrá“. Správní orgán
stanovil lhůtu 15ti dnů k podání případných připomínek.
Dne 1. 4. 2015 se dostavil pan Roman Mašek, nar. dne 3. 8. 1972, Nádražní 535, 364 52 Žlutice (jako
myslivecký hospodář honitby „Štedrá“) a požádal správní orgán o nahlédnutí do správního spisu. Do
protokolu uvedl: „Nesouhlasíme se změnou hranice vlastní honitby „Štědrá“. Důvod našeho
nesouhlasu je ten, že bychom změnou hranice honitby přišli o velkou část lesních pozemků a honitba
by se stala převážně honitbou polní.“
Dne 9. 4. 2015 se dostavili zástupci držitele honitby „Čerťák“, Lesy České republiky, s.p., Lesní správa
Toužim, zastoupené lesním správcem Ing. Rostislavem Krejzkem, nar. dne 26. 5. 1966, Bzová 164, 267
43 Bzová a požádali správní orgán o nahlédnutí do správního spisu. Do protokolu uvedl: „
Nesouhlasíme se změnou hranice vlastní honitby „Čerťák“ a zahrnutím souvislých honebních pozemků
z vlastní honitby „Čerťák“ do navrhované společenstevní honitby „Mostec“.
Dne 10. 4. 2015 se dostavil zástupce uživatele honitby „Štědrá“ pan Martin Šretr, nar. dne 29. 1.
1968, Krále Jiřího 593/42, 360 01 Karlovy Vary a požádal správní orgán o nahlédnutí do správního
spisu. Do protokolu uvedl: „ Nahlédl jsem do spisu, seznámil se s podklady a případně se vyjádříme
v průběhu řízení. Pořídil jsem si fotokopii do mobilního telefonu a to kopii záznamu o náhlednutí do
spisu č.j. 82/OŽP/15-10 a 82/OŽP/15-11.
Dne 13. 4. 2015 obdržel správní orgán pod č.j. 82/OŽP/15-12 připomínky k oznámení o zahájení
správního řízení o uznání společenstevní honitby „Mostec“ od Honebního společenstva „Pšov“, Pšov
13, 364 52 Žlutice, IČO 71155082. Honební společenstvo PŠOV ve svých připomínkách uvádí: „ Stejná
žádost o uznání společenstevní honitby MOSTEC byla již projednávána v roce 2009-2010, viz náš dopis
z 31.1.2010. Dále Krajský úřad v roce 2010 tuto žádost zamítl s odůvodněním, které maté jistě
k dispozici. Opět zdůrazňujeme, že v nově navrhovaných hranicích honiteb jsou zakresleny pozemky
člena honebního společenstva PŠOV, v nové honitbě Mostec. Podle stávajícího grafického znázornění
nesouhlasíme s navrhovanou hranicí a očekáváme pozvání k jednání ohledně utvoření hranic a jejich
vzájemného uznání.“
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Na základě žádosti honebního společenstva „Pšov“ a vzhledem ke složitosti správního řízení nařídil
správní orgán přípisem č.j. 82/OŽP/15-13 ze dne 21. 4. 2015 ústní jednání na den 6. 5. 2015 v 15.00
hod v budově Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, v kanceláři č. 333. ústního jednání se
zúčastnili:
1. Ing. Pavel Široký, Mostec 12, 364 52 Žlutice (přípravný výbor HS Štědrá)
2. Lukášek Miroslav, Hradební 63, 364 52 Žlutice (HS Pšov)
3. Obermajer Milan, Pšov 64, 364 52 Žlutice (Myslivecký hospodář honitby Pšov, MS Racek
Pšov)
Dne 6. 5. 2015 v 15. 10 zahájil správní orgán ústní jednání ve věci změny hranic honiteb „Pšov“,
„Čerťák“ a „Stědrá“. Z ústního jednání orgán státní správy myslivosti sepsal správní orgán protokol,
který je vedený ve správním spise pod č.j. 82/OŽP/15-15.Do záznamu z ústního jednání uvedl správní
orgán následující: „ Dne 6.5. 2015 se na Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí
dostavil Ing. Pavel Široký jako zástupce přípravného výboru HS Štědrá, jakožto navrhovatel budoucí
společenstevní honitby Mostec, pan Lukášek Miroslav a Obermajer Milan jako zástupci HS Pšov a před
orgánem státní správy myslivosti se dohodli na vzájemné výměně honebních pozemků dle ustanovení
§ 18 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb.,o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Tuto dohodu oba
účastníci uzavřeli na základě vzájemné dohody o novém průběhu hranice navrhovaných ho niteb a
tuto dohodu předložili ústně orgánu státní správy myslivosti k dalšímu jednání. Změna hranic bude
v k.ú. Borek a to tím, že pozemky p.č. 278/1 a 278/2 v k.ú. Borek zůstanou součástí společenstevní
honitby Pšov a dále dojde ke změně hranice navrhované společenstevní honitby Mostec v úseku
Nového Dvora a to tak,že hranice povede po trati.“ Nedílnou přílohou protokolu z ústního jednání je
zákres průběhu nové hranice honiteb Pšov a vznikající honitby Mostec.
Dne 4. 5. 2015 se dostavili zástupci držitele honitby „Čerťák“, Lesy České republiky, s.p., Lesní správa
Toužim, zastoupené lesním správcem Ing. Rostislavem Krejzkem, nar. dne 26. 5. 1966, Bzová 164, 267
43 Bzová, na základě plné moci zplnomocněnou osobou paní Bc. Martinou Fajkusovou, nar. dne 4.
12. 1974, Plzeňská 580, 364 01 Toužim a požádala o nahlédnutí do správního spisu. Do protokolu
uvedla: Na základě ústního jednání s panem Ing. Pavlem Širokým konaného dne 29. 4. 2015 na LS
Toužim, se LČR s.p., LS Toužim, jako držitel vlastní honitby Čerťák a zástupcem přípravného výboru HS
Štědrá dohodli na společné hranici mezi vlastní honitbou Čerťák a vznikající společenstevní honitbou
Mostec. A to na tom, že hranice buce vedena na rozhraní polních a lesních pozemků. Do honitby
Mostec budou přičleněny pouze lesní pozemky p.č. 840/1; 860 a 854 v k.ú. Lažany u Štědré.“ Nedílnou
součástí úředního záznamu o nahlédnutí do správního spisu je zákres navrhované hranice od LČR,
s.p., LS Toužim a plná moc k zastupování pana Ing. Rostislava Krejzka paní Bc. Martinou Fajkusovou.

Magistrát města Karlovy Vary shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí ve věci uznání
společenstevní honitby „Mostec“, proto přípisem č.j. 82/OŽP/15-16 ze dne 13. 5. 2015 oznámil všem
účastníkům řízení ukončení dokazování ve věci a upozornil je na skutečnost, že mají možnost se
seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí.
Zároveň bylo účastníkům řízení sděleno, že v rámci ukončení dokazování ve věci mají možnost
vyjádřit se k podkladům, způsobu a i navrhnout jejich doplnění, a to v termínu 5 dnů ode dne
obdržení přípisu č.j. 82/OŽP/15-6. Termín pro vyjádření se k podkladům, způsobu a i návrhů k jejich
doplnění uplynul dne 21. 5. 2015. Žádný z dotčených účastníků svých práv v rámci tohoto procesního
úkonu správního řízení nevyužil, proto Magistrát města Karlovy Vary přistoupil k vydání rozhodnutí ve
věci.
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II. rozhodné skutečnosti a úvahy správního orgánu:
1. Jelikož se správní orgán musí zabývat datem nabytí vlastnických práv k jednotlivým pozemkům ve
vlastnictví žadatelů, v průběhu správního řízení si vyžádal prostřednictvím dálkového přístupu
příslušné výpisy z katastru nemovitostí k ověření tvrzení žadatelů, že u pozemkových parcel
uvedených v žádosti o změnu honiteb vyplývající ze změn vlastnictví honebních pozemků, došlo ke
změně vlastnictví dle zákona o myslivosti. Správní orgán tuto skutečnost prověřil a dospěl
k závěru, že se jedná o pozemky nabyté do vlastnictví po nabytí účinnosti zákona o myslivosti.
2. Při posuzování návrhu přípravného výboru HS Štědrá na uznání spole čenstevní honitby Mostec se
orgán státní správy myslivosti zaměřil na jeho zákonnost ve vtahu k obecným zásadám tvorby
honiteb, stanovených v § 17 zákona o myslivosti. Z předložených podkladů vyplývá, že se navržená
honitby Mostec skládá z vlastních souvislých honebních pozemků dostatečné výměry. Magistrát
města Karlovy Vary, odbor životního prostředí po přezkoumání návrhu dospěl k závěru, že návrh
HS Štědrá na uznání společenstevní honitby Mostec splňuje podmínky uvedené v § 17 zákona o
myslivosti.
3. Při posuzování vedení hranice společenstevní honitby Mostec, dospěl správní orgán k závěru, ze
záměr zákonodárce při stanovení obecných zásad tvorby honiteb, což se týká i případných změn
honiteb, byl jistě veden snahou o podporu vzniku takových honiteb, ve kterých je umožněno zvěři
volně se pohybovat bez nutnosti překonávat významné překážky, jejíchž výčet je v § 17 odst. 5
zákona o myslivosti demonstrativní, a hranice honiteb stanovit v terénu pokud možno co
nejzřetelnější, což je zásada významná především z hlediska praktického, aby je uživatelé honitby
při výkonu práva myslivosti byli schopni v terénu identifikovat a respektovat. Každý, kdo vykonává
v honitbě myslivost, musí vědět, kde jsou hranice honitby, a to i za snížené viditelnosti. V rámci
správního řízení byly hranice společenstevní honitby převážně navrženy tak, aby byly v terénu
trvalé, zřetelné a kryly se s hranicemi přírodními (§ 17 odst. 4 zákona o myslivost)- vodní tok,
silnice, polní cesta, lesní cesta, elektrovod, železniční dráha. Správní orgán dále přihlédl k tomu, že
došlo v rámci ústních jednání k dohodě mezi držiteli honiteb Pšov, Čerťák a přípravným výborem
Štědrá o průběhu hranice. Tyto dohody jsou součástí spisového materiálu a jsou vedeny pod č.j.
82/OŽP/15-15 a 82/OŽP/15-14. Navržená hranice honitby předpokládá vznik hranice, kterou tvoří
rozhraní zemědělských a lesních pozemků. K dané problematice správní orgán uvádí, zákon o
myslivosti ve svém § 17 odst. 6 uvádí, že je nutno bránit vzniku hranice honitby, kterou by tvořilo
rozhraní zemědělských a lesních pozemků. Neuvádí však definici pojmu „bránění“. Navrhovaná
honitba je vytvářena na základě vlastnictví honebních pozemků, kdy většina těchto rozhraní tvoří
hranice majetku státního podniku Lesy České republiky, který do Honebního společenstva Štědrá
nevstoupil a v dohodě o vedení hranice si zástupci držitele honitby „Čerťák“ danou hranici takto
stanovili. V průběhu správního řízení došlo k upřesnění hranic sousedních honiteb na mapě
vznikající honitby Mostec tak,že zajišťuje přesné odlišení hranic sousedních honiteb a na základě
dohod mezi držiteli honiteb a na základě výše uvedeného byl dán do souladu se skutečností i
slovní popis hranice honitby Mostec.
4. Dále se správní orgán zabýval námitkami, které byly vzneseny v průběhu správního řízení. K dané
problematice orgán státní správy myslivosti uvádí, že v případě námitek držitele vlastní honitby
Čerťák došlo k vzájemné dohodě o průběhu hranice honitby Čerťák a vznikající honitby Mostec.
K námitkám honebního společenstva Pšov správní orgán uvádí, že v rámci ústního jednání
konaného dne 6. 5. 2015 na Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí došlo také
k dohodě mezi držitelem honitby Pšov a zástupcem přípravného výboru honebního společenstva
Štědrá o průběhu hranic v rámci dotčených honiteb. K námitce pana Romana Maška, orgán státní
správy myslivosti uvádí, že v rámci posuzování správního řízení o uznání společenstevní honitby
Mostec vycházel ze skutečnosti, že pozemky, které jsou uvedeny v návrhu na uznání
společenstevní honitby Mostec, jsou pozemky, u kterých došlo ke změně vlastnictví a je
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povinností správního orgánu v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 takovou změnu na žádost jejich
vlastníka provést, pokud takový návrh je v souladu s obecnými zásadami tvorby honiteb podle
ustanovení § 17 zákona o myslivosti. Z výše uvedených důvodu orgán státní správy myslivosti
námitku pana Romana Maška zamítá.
5. Navrhovatel rovněž předložil návrh na zařazení honitby do jakostních tříd a stanovení minimálních
a normovaných stavů pro jednotlivé druhy zvěře podle vyhlášky č. 491/2002 Sb., o způsobu
stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazení honiteb a nebo jejich částí do
jakostních tříd. K dané problematice správní orgán uvádí, že zařazení do jakostních tříd bylo
provedeno se zřetelem ke kvalitě prostředí, životním podmínkám pro chov zvěře, úživnosti
honitby a škodám působeným zvěří a na zvěři. Početní stavy zvěře jsou v souladu se zemědělskou
a lesní výrobou při dosahování optimální produkce užitkové zvěře.
Mimo rámec správního řízení orgán státní správy myslivosti konstatuje, že navrhovatel nepředložil
správnímu orgánu dohody o přičlenění honebních pozemků ostatních vlastníků, kteří nevstoupili do
honebního společenstva Štědrá, proto správní orgán tyto pozemky při člení na základě ustanovení §
30 odst. 1 zákona o myslivosti v navazujícím správním řízení, které bude zahájeno po nabytí právní
moci rozhodnutí č.j. 82/OŽP/15-17.
Na základě znalostí situace, skutečností a po důkladném zvážení všech dostupných podkladů rozhodl,
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti tak, jak
je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí.
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti uvádí, že
na základě shromážděných dokladů pro rozhodnutí ve věci uznání společenstevní honitby Mostec na
základě ustanovení § 18 a § 29 zákona o myslivosti a ve věci změny hranic honiteb Pšov, Čerťák a
Štědrá na základě ustanovení § 31 odst. 4 zákona o myslivosti se domnívá, že bylo rozhodnuto
správně s tím, že nejsou porušeny podmínky řádného mysliveckého hospodaření a podmínky pro
tvorbu honiteb.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat v souladu s ustanovením § 81 odst. 1, § 82, § 83 odst. 1
a § 86 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dní ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému
úřadu Karlovarského kraje podáním učiněným u Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního
prostředí. Prvním dnem této lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. V odvolání se
uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu přecházelo, odvolání se podává s potřebným
počtem stejnopisů tak, aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Karlovy Vary. Podané odvolání má
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Otisk úředního razítka
Ing. Stanislav Průša
vedoucí odboru životního prostředí
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Přílohy:
Soupis honebních pozemků vyjímaných z honitby Štědrá – příloha č.1
Grafické znázornění (mapa) honitby Štědrá – příloha č.2a, 2b
Soupis honebních pozemků vyjímaných z honitby Pšov – příloha č.3
Grafické znázornění (mapa) honitby Pšov – příloha č.4a, 4b
Soupis honebních pozemků vyjímaných z honitby Čerťák – příloha č.5
Grafické znázornění (mapa) honitby Čerťák – příloha č.6a, 6b
Soupis honebních pozemků tvořící společenstevní honitbu Mostec – příloha č.8
Grafické znázornění (mapa) honitby Mostec – příloha č.7a, 7b
Stanovení jakostních tříd, normovaných a minimálních stavů zvěře - příloha č.9

Rozdělovník :
I. Účastníci správního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve
znění pozdějších předpisů:
1. Přípravný výbor HS Štědrá,Ing. Pavel Široký, nar. dne 31. 8. 1974, Mostec 12, 364 52 Štědrá
2. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO 01312774
3. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČO 42196451
4. HS Pšov, Pšov 13, 364 52 Žlutice, IČO 71155082, doručovací adresa: Lukášek Miroslav, Hradební 63,
364 52 Žlutice
II. Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 sb., Správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
1. STARÁ LOUKA, spol. s r.o., Dr. Davida Bechera 26, 360 0 Karlovy Vary, IČO 26334046
2. MS Háje Štědrá, 364 51 Štědrá, IČO 47697610, doručovací adresa. Milan Mašek, Nádražní 535,
364 52 Žlutice
3. MS RACEK Pšov, Pšov, 364 52 Žlutice, IČO 47697687, doručovací adresa: Pšov 22, 364 52 Žlutice
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