Rostislav Jon

Dvůr č. 90 691 65 K

Městský úřad
Odbor životníhoprostředí
Dukelské nám. č.212
693 t7 HustopeČe

Věc: vyjádření (k č. j. MUH/29776|15/320)

K oznámení o pokračování správního řízení ve věci uznání honitby Nový DvŮr Předkládám
jako účastníkřízení(žadatel) následující vyjádření:

Žádost o uznání vlastní honitby Nový DvŮr byla podána již dne 17. prosince 2012,
Městský úřad Hustopeče již čtyřikrát žádosti vyhověl a vlastní honitbu Nový DvŮr
postupem podle zákona o myslivosti po právu uznal.
Rozhodnutí o uznání honitby byla na základě odvolání státního podniku Lesy Ceské
republiky, Lesního závodu židlochovice, odvolacím orgánem - Krajským úřadem
Jihomoravského kraje - zrušena a věc vrácena Městskému úřadu Hustopeče k novému
projednání a rozhodnutí.

Jako základní dŮvody pro zrušení rozhodnutí o uznání honitby byly opakovaně uváděnY,
mimo jiné, zejména
- nesplnění podmínky souvislosti honebních pozemkŮ,
K tomu jako žadatel uvádím, že jsem předložil orgánu státní správy myslivosti
dostatečnépísemnéi grafické (mapové) podklady, z nichž jednoznačně vyplývá, Že
honební pozemky v mém vlastnictví spolu s honebními pozemky PřiČleněnými Podle
ustanovení § 18 odst. 4 zákona o myslivosti jsou souvislé a dotvářejí honitbu, která
odpovídá zásadám tvorby honiteb podle § 17 odst. 4,5 a 6 zákona o mYslivosti;
_ skutečnost, že část honebních pozemkŮ isem nabyl do vlastnictví aŽ Po 1,7,2002.
K tomu jako žadatel namítám, že skutečnost, že Část svých pozemkŮ nabYl do
vlastnictví po 1. 7. 2oo?, není právně významná, protoŽe zákon o myslivosti PouŽití
ustanovení § 31 odst. 4 s jakýmkoli datem nabytí vlastnictví honebních PozemkŮ
nespojuje, Zastávám názor, že pokud jsem se stal vlastníkem více neŽ 500 ha
souvislých honebních pozemkŮ, mohu žádat_ o uznání vlastní honitbY, samozřejmě za
předpokladu, že jsou splněny i dalši zákonem stanovené předpoklady.
Ani Lesy Českéiepubliky, ani odvolací orgán neuvedly až dosud ŽádnÝ udrŽitelný Právní
argument, z něhoŽ by vyplývalo, že o změnu honitby vyplÝvajlcí ze změn vlastnictví
honebních pozemků (§ 31 odst.4 zákona o myslivosti) mŮŽe Žádat pouze ten vlastník
honebních pozemkŮ, kteni honební pozemky ve výměře alespoň 500 ha nabyl až po
účinnostizákona o myslivosti (po 1. 7. 2002).

Jako žadatel konstatuJi, že Městský úřad Hustopeče jako věcně a místně příslušnýorgán
státní správy myslivosti má za celou dlouhou dobu trvání tohoto správního řízení
k dispozici všechny podklady potřebné k tomu, aby mé žádosti o uznání vlastní honitby
Nový DvŮr vyhověl.

Nový DvŮr 15.7.2015
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