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MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE 
Dukelské nám. 2/2, 693 17  Hustopeče 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

  Sp. zn.: OZP/4672/9/13/320-206.1/Hz                                                                       S00NX00T7CAE           
  Č.j.: MUH/38928/14/320 
  Vyřizuje: Ing. Hanzlíček Miroslav 
  Telefon: 519 441 086 
  E – mail: zivotni@hustopece-city.cz 
  V Hustopečích dne 03.12.2014                                                                                 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností na podkladě ustanovení § 66 a 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, jako 
orgán státní správy myslivosti věcně a místně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 
500/2004 Sb., o správním řízení (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů a dle 
ustanovení § 57 a 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o myslivosti“)   
 
 

Účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Honební společenstvo Hovorany, 691 12  Hovorany, zast. Miroslav Vykydal, 696 12  Hovorany   
  

I. povoluje  
v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 a 2 zákona o myslivosti změnu hranic honitby „Hovorany“, 
uznané pod č.j. ŽP/97/51/3169 ze dne 30.04.1997 a změněné pod Č. j.: ŽP/03/61/7214/2 ze dne 
10.04.2003 Městským úřadem Kyjov, odborem životního prostředí. 
Popis hranic v místě změny je následující: 
Jednotlivé strany se dohodly, že hranice honiteb bude z obce Terezín po silnici II. třídy směrem 
na obec Krumvíř, až po potok zvaný Trkmanka. Dále po polní cestě na levém břehu potoka 
Trkmanka až po hranici s HS Násedlovice. Obě strany se dohodly na užívání obou břehů tohoto 
potoka. Dohoda ze dne 04.08.2014. 
Další popis hranic honitby a zákres hranice honiteb „Krumvíř“ „Hovorany“ tvoří přílohu č. 1 a 2 
tohoto rozhodnutí a je jeho nedílnou součástí. 
  

II. mění 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o myslivosti výměru honitby z výměry 1.735,4866 
ha na 1.779,9305 ha.  
 
44,4439 ha tvoří tyto pozemky v k.ú. Terezín, které se přičlení k HS Hovorany z HS Krumvíř: 
p.č. 1656, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1665, 1666, 1667, 1668 v k.ú. Terezín u Čejče ve 
vlastnictví společnosti FINE DREAM, s. r. o., Přístavní 321/14, 170 00  Holešovice, IČO: 
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27245039    
p.č. 1664/3, 1728, 1732, 1733 ve vlastnictví Foretník Aleš, 691 73  Krumvíř 416 
p.č. 1657, 1728, 1732/1, 1733/1 ve vlastnictví Mazuch Vladimír, 696 21  Prušánky 746 
p.č. 1658, 1664/1 ve vlastnictví Ing. Foretník František, 691 73  Krumvíř 19 
p.č. 1664/2 ve vlastnictví Miklík Jan, Miklíková Anna 
p.č.  1670 ve vlastnictví společnosti ZEMAS, a. s., 696 14  Čejč 3 
p.č. 1691 ve vlastnictví Ivičič Radek, Ivičičová Libuše, 696 12  Hovorany 56 
p.č. 1672 ve vlastnictví MUDr. Deduch Jiří, JUDr. Deduchová Jitka, Kašíkova 209/22, 682 01  
Vyškov 
p.č. 1673 ve vlastnictví Zaviačičová Kateřina, 696 14  Terezín 60 
p.č. 1675 ve vlastnictví obec Terezín, 696 14  Terezín 78 
p.č. 1734 ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00  Brno 
 
Výměry honebních pozemků zařazených do honitby dle jednotlivých kultur: 
Orná půda:                                     1.242,0925 ha 
Vodní plochy:                                       6,6569 ha 
Louky a pastviny:                               83,6500 ha 
Lesní půda:                                         88,0300 ha   
Ostatní:                                             359,5011 ha 
 
Celková výměra honitby činí: 1.779,9305 ha. 
 
 

III.  zařazuje a stanovuje  
v souladu s ustanovením § 3 a 31 odst. 5 zákona o myslivosti honitbu do jakostní třídy dle žádosti 
žadatele a minimální a normované stavy zvěře takto:  
 
1. 
 

   
Honitba 

Jelen Daněk Muflon Srnec Prase Zajíc Bažant Bažant v 
bažantnici 

 Minimální stav v ks Minimální stav v ks 

    17  88 88  

 Normovaný stav v ks Normovaný stav v ks 

    98  532 371  

 Koeficient Koeficient 

    1.0  0,6 0.6  

 Jakostní třída Jakostní třída 

    I.  I. III.              

 

2. Věková skladba spárkaté zvěře ve všech jakostních třídách se řídí ustanovením Vyhlášky č. 
491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování 
honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd.     

 
 

Odůvodnění: 

 Žadatel, vlastník honebních pozemků (p.č. KN 1656, KN 1659, KN 1660, KN 1661, KN 1662, 
KN 1663, KN 1665, KN 1666, KN 1667 a KN 1668 v k.ú. Terezín u Čejče) společnost FINE 
DREAM, s. r. o., Přístavní 321/14, 170 00  Praha–Holešovice, IČO: 27245039, požádal dne 
09.09.2013 Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1/38, 697 01 
Kyjov o začlenění nemovitostí z honitby „Krumvíř“ do honitby „Hovorany“ dle § 31 odst. 4 
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zákona o myslivosti.  
Dne 19.09.2013 obdržel Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí od Městského úřadu 
Kyjov, odboru životního prostředí z důvodu věcné a místní nepříslušnosti sdělení o postoupení 
žádosti vlastníka pozemků p.č. KN 1656, KN 1659, KN 1660, KN 1661, KN 1662, KN 1663, 
KN 1665, KN 1666, KN 1667 a KN 1668 v k.ú. Terezín u Čejče, ve věci žádosti o změnu 
honiteb Krumvíř a Hovorany dle § 31 odst. 4 zákona o myslivosti.  
Dnem doručení sdělení o postoupení žádosti na Městský úřad Hustopeče, odbor životního 
prostředí, který je věcně a místně příslušným správním orgán ve výše uvedené věci bylo zahájeno 
správní řízení. 
Uvedeným dnem bylo v této věci zahájeno příslušné správní řízení. Městský úřad Hustopeče, 
odbor životního prostředí, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle 
ustanovení § 66 a 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 2 
zákona č. 314/2002 Sb., o ustanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a ustanovení obcí 
s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně a místně příslušný orgán 
státní správy myslivosti dle ustanovení § 10 a 11 správního řádu a dle ustanovení § 57 a 60 
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti oznámil dne 16.12.2013 pod Sp.zn.:OZP/4672/3/13/320-
206.1/Hz, Č.j.:MUH/48683/13/320 zahájené správní řízení ve shora uvedené věci všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům a současně nenařídil k předloženému návrhu 
ústní jednání. Správní úřad dal všem známým účastníkům řízení možnost se do 20 dnů od 
doručení tohoto oznámení vyjádřit. Do tohoto termínu se vyjádřilo Honební společenstvo 
Krumvíř (datum převzetí dne 27.12.2013) dne 07.01.2014 s termínem doručení na MěÚ 
Hustopeče dne 13.01.2014 se žádostí o svolání společného jednání. Městský úřad Hustopeče, 
odbor životního prostředí svolal společné jednání na den 03.02.2014 v chatě MS Krumvíř pod 
Sp.zn.:OZP/4672/6/320-206.1/Hz, Č.j.:MUH/2745/14/320. 

Na společném jednání bylo dohodnuto, že pozemky společnosti FINE DREAM, s. r. o., Přístavní 
321/14, 170 00  Praha-Holešovice budou přičleněny k HS Hovorany. Současně byla dohodnuta 
nová společná hranice. Následným jednáním mezi HS Krumvíř a HS Hovorany došlo k dohodě o 
přičlenění některých pozemků v k.ú. Terezín u Čejče, které byly součástí honitby „Krumvíř“ do 
honitby „Hovorany“. 
Správní orgán oznámením pod Sp.zn.: OZP/4672/7/13/320-206.1/Hz, Č.j.:MUH/25590/13/320 
ze dne 03.07.2014 oznámil shromáždění dalších podkladů pro rozhodnutí známým účastníkům 
řízení ve věci změn honiteb „Krumvíř“ a „Hovorany“ v k.ú. Terezín u Čejče. Současně Městský 
úřad Hustopeče, odbor životního prostředí z důvodu spolehlivě zjištěného stavu věci na podkladě 
ustanovení § 50 správního řádu požádal o doložení těchto dokladů: 
 

1. Návrh zařazení honitby do jakostních tříd, návrh minimálních a normovaných stavů 
zvěře, pokud se budou změnou dotýkat. 

2. Skladbu pozemků, návrh na pozemky přičleněné (pouze změnou dotčené).  
3. Mapu honitby. 
4. Slovní popis a zákres hranice honiteb.  
5. Dohoda o společných hranicích. 
6. Rozhodnutí o uznání honitby Hovorany. 

  
Správní orgán dal během správního řízení možnost se vyjádřit všem známým účastníkům řízení a 
neshledal důvod, aby na základě žádosti o uznání změny honiteb „Krumvíř“ „Hovorany“ a výše 
doložených dokladů dne 02.09.2014 v souladu se zákonem o myslivosti tuto neuznal. Žádost 
byla posouzena z hlediska souvislosti pozemků, vlastnictví pozemků a vhodnosti podmínek pro 
lov a chov zvěře. Při přičlenění pozemků vycházel správní orgán z dikce zákona o myslivosti při 
respektování zásad řádného mysliveckého hospodaření. Seznam přičleněných pozemků je 
součástí tohoto rozhodnutí. Vlastníkům honebních pozemků přičleněných k honitbě „Hovorany“ 
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přísluší podle platných právních předpisů náhrada. Zařazení honitby do jakostních tříd a 
stanovení normovaných stavů zvěře bylo provedeno MěÚ Hustopeče, OŽP na návrh HS 
Hovorany.    
Správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.  
 

 
Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém 
rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke 
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně podáním učiněným u Městského úřadu 
Hustopeče, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, 
aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hustopeče, odbor 
životního prostředí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Hanzlíček 
vedoucí odboru životního prostředí 
 

Příloha č. 1 – Popis hranic honitby HS Hovorany 

Příloha č. 2 – Zákres hranice honiteb „Krumvíř“ – „Hovorany“ 

Rozdělovník 

Obdrží 
Městský úřad Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, obecní úřad Terezín s tím, že tato vyhláška 
bude vyvěšena na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a poté opatřena razítkem a podpisem 
oprávněného zástupce úřadu bude zaslána zpět Městskému úřadu Hustopeče, odboru životního 
prostředí s uvedením data vyvěšení a sejmutí. 

 

I. Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou): 

1. FINE DREAM, s. r. o.,  Přístavní 321/14, 170 00  Praha-Holešovice 
2. Honební společenstvo Krumvíř, 691 73  Krumvíř, zast. František Svoboda, 691 73  

Krumvíř 47 
3. Honební společenstvo Hovorany, 696 12  Hovorany, zast. Miroslav Vykydal, 696 12  

Hovorany  
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II.  Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou): 

1. Myslivecké sdružení Hubert Krumvíř, 691 73  Krumvíř  
2. Myslivecké družení Dolina Hovorany, zast. Josef Kohoutek, 696 12  Hovorany 
3. Obec Terezín 

 
III. Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou): 

1. Foretník Aleš, 691 73  Krumvíř 416 
2. Mazuch Vladimír, 696 21  Prušánky 746 
3. Ing. Foretník František, 691 73  Krumvíř 19 
4. Miklík Jan, Miklíková Anna 
5. ZEMAS, a. s., 696 14  Čejč 3 
6. Ivičič Radek, Ivičičová Libuše, 696 12  Hovorany 56 
7. MUDr. Deduch Jiří, JUDr. Deduchová Jitka, Kašíkova 209/22, 682 01  Vyškov 
8. Zaviačičová Kateřina, 696 14  Terezín 60 
9. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00  Brno 

 
IV. Dotčené orgány: 
1. MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí 
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