Rostislav Jones, Nový Dvůr 90, 691 65 Křepice
Vážený pan
Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
Vážený pane,
již téměř tři roky usiluji o vznik mé vlastní honitby Nový Dvůr, Vámi řízený Lesní závod
Židlochovice i přes to, že moje honitba byla Státní správou již 4x uznána, dosud hospodaří myslivecky
na mých pozemcích a to na základě Vámi podaných, dle mého názoru, účelových odvolání spolu
s využitím § 29 odst. 4 Zákona 449/2001 Sb. o myslivosti. Navíc zákon o myslivosti a obecně ani český
právní řád Vámi uplatňovaný princip „vazalství“ nezná. Situaci jsem se rozhodl řešit návrhem o smír a
podal jsem přihlášku do výběrového řízení na honitbu Horáček, KŘ LČR s.p. Brno, jako adekvátní
náhradu za Vámi bezesmluvně myslivecky užívané mé pozemky v honitbě Rumunská bažantnice,
Lesní závod Židlochovice. Obdržel jsme však od KŘ Brno odpověď, která můj návrh řešení kauzy vůbec
nezmiňuje a lze ji brát i osobně jako výsměch majiteli souvislých honebních pozemků přesahující
výměru 500 ha. Mám za to, že i já dokáži na vašich pozemcích hospodařit s dodržením principu péče
řádného hospodáře, jak mi bylo sděleno dne 2.4.2015 Vašim zástupcem Ing. Lidickým, že takto
hospodaříte vy na mých pozemcích. Dodávám, že za úroveň Státní správy Vy ani já neodpovídáme a
jediné možné korektní řešení je naše vzájemná dohoda. Pokud se opravdu nebudete mým návrhem
na smír zabývat, navrhuji následující řešení.
1) Uzavření vzájemné dohody o rozdělení honitby Rumunská bažantnice na nové honitby
Rumunska bažantnice a Nový Dvůr se stanovením průběhu společné hranice.
2) Nebo podat Váš návrh na Státní správu o zrušení stávající honitby Rumunska bažantnice
s podáním návrhu na správní řízení o vznik nové společenstevní honitby, kde budu v HS
zastoupen s cca 500 ha svých pozemků ( § 31 odst. 6 zákona 449/2001 Sb. o myslivosti )
Upozorňuji, že naše vzájemná korespondence bude postupně zveřejněna na mém webu
www.honitbanovydvur.cz.
Nový Dvůr 19.8.2015
Přílohy-fotokopie:
1)
dne 31.7.2015
2)
vyřazení nabídky ze dne 13.8.2015
3)
o vyřazení nabídky z VŘ ze dne 19.8.2015
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