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Částečné poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Město Žatec, Městský úřad Žatec, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„InfZ“) od Vás dne 03. 02. 2019 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o sdělení následujících informací, cituji:
„Městský úřad v Žatci, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, oddělení správy
myslivosti prrovádí od roku 2017 některé kroky, které jsou zjevně v rosporu nejen se zákonem
o myslivosti č. 449/2001 Sb ale též se zákomen 500/2004 Sb - správním řádem, a to v
souvislosti se zastavením myslivecké činnosti Mysliveckého spolku Žíželice s odůvodměním, že
Honební společenstvo Žíželice IČ 491 20 085 zaniklo ze zákona k 31.03.2003. V souvislosti s
touto kauzou žádám o sdělení těchto níže uvedených informací:
1 - je pravdou, že Mysliveckému spolku Žíželice byl dnem 18.10.2017 zakázán výkon práva
myslivosti v honitbě Žíželice z důvodu, že Honební společenstvo Žíželice zaniklo k 31.03.2003
ze zákona?
2 - je pravdou, že Honební společenstvo Žíželice mělo zaniknout na základě Přechodnéhu
ustanovení § 69/2 zákona o myslivosti ač se jednalo o 14 let fungující honební společenstvo?
3 - Je pravdou, že podle podle § 2 odst. 3 správního řádu Správní orgán šetří práva nabytá v
dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém
případě dotýká (dále jen "dotčené osoby"), a může zasahovat do těchto práv jen za
podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu a svým postupem porušil správní
řád?

MUZAX00G8WG4
4 - Je pravdou, že správní orgán nepostupoval v souladu s ustanovením § 25 zákona o
myslivosti - zrušení a zánik honebního společenstva
(1) Honební společenstvo zaniká dnem výmazu z rejstříku. Zániku honebního společenstva
předchází jeho zrušení s likvidací. Honební společenstvo se zrušuje :
a) dnem zániku společenstevní honitby,
b) uplynutím doby, na kterou bylo založeno,
c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení honebního společenstva, jinak
dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato; rozhodnout o zrušení lze pouze tak, aby nejpozději v
den zrušení zanikla smlouva nájmu honitby, je-li uzavřena,
d) rozdělením nebo sloučením s dalším honebním společenstvem. V tomto případě se
likvidace neprovádí,
e) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu,
že majetek dlužníka je zcela nepostačující.
(2) Na likvidaci majetku a závazků zrušeného honebního společenstva se použijí předpisy o
likvidaci majetku a závazků obchodních společností. Zjistí-li likvidátor kdykoliv v průběhu
likvidace, že majetek zrušeného honebního společenstva je předlužen, je povinen podat
insolvenční návrh. Skončí-li likvidace majetkovým zůstatkem, naloží s ním likvidátor
způsobem určeným ve stanovách.
(3) Likvidátora jmenuje valná hromada honebního společenstva. Neučiní-li tak bez
zbytečného odkladu, je likvidátor jmenován soudem. Odměnu likvidátora stanoví ten, kdo
likvidátora jmenoval.
(4) Zánik honebního společenstva oznámí orgán státní správy myslivosti do 7 dnů od
výmazu Českému statistickému úřadu.
a to zejména tím, že nedošlo k likvidaci ?
5 - Je pravdou, že byl proveden výmaz honebního společenstva přesto, že HS Žíželice bylo
usnesením Krajského soudu v Ustí nad Labem vedeným pod Č.j. 18 Nc 501/2017-25 vydáno
pžedběžné opatření ve znění - Soud vydává předběžné opatření, podle kterého se přikazuje
žalované společnosti Honební společenstvo Žíželice, IČ 491 20 085 se sílem Žíželiceč.p. 7
PSČ-438 01 , aby se sdrželo jednání směřující k realizaci :
a) Zrušení Honebního splečnstva Žíželice ke dni 17.05.2017
b) Ustanovení likvidátora HS Žíželice JUDr. Bednáře a výše jeho odměny dle nař. vl. č.
351/2013 Sb.
c) Návrh Honebního společenstva Žíželice, aby orgán státní správy myslivosti do vytvoření
nového Honebního společenstva nepřičleňoval honební pozemky do jiné honitby
d Zrušení nájemní smlouvy mezi homenbím společenstvem Žíželice a Mysliveckým spolkem
Žíželice
Vše do pravomocného rozhodnutí soudu o žalobě žalobce na žalovanou.
6 - Je pravdou, že v takovýchto případech je běžnou praxí, že správní orgán řízení usnesením
přeruší a řádně přerušení řízení odůvodní?
7 - Je pravdou, že v současné době je jediné platné rozhodnutí o uznání honitby Žíželice,
rozhodnutí ve věci Honebního společenstva Žíželice podané 20.11.2002 u Okresního úřadu v
Lounech o uvedení stávající společenstevní honitby s názvem Žíželice do souladu se zákonem
č. 449/2001 Sb o myslivosti pod Č.j. ŽPZL-1501/02-206 Paz s nabytím právní moci
25.04.2003 ?
8) je pravdou, že v současné době je vedeno řízení o uznání nové honitby na stejných
pozemcích, které jsou součástí platné honitby Žíželice ?
9) Vznik Honebního společenstva
(1) Návrh na registraci se podává příslušnému orgánu státní správy myslivosti. Nemá-li
návrh na registraci předepsané náležitosti anebo jsou-li údaje v něm neúplné nebo
nepřesné, orgán státní správy myslivosti na to přípravný výbor bezodkladně, nejpozději do 5
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dnů od doručení návrhu, upozorní s tím, že nebudou-li tyto vady ve stanovené lhůtě
odstraněny, řízení bude zastaveno.
(2) Pokud orgán státní správy myslivosti nezjistí důvod k odmítnutí registrace, provede
registraci a zašle zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení předložených stanov a
seznamu členů, na nichž vyznačí den registrace.
(3) Honební společenstvo vzniká dnem registrace. Ke stejnému dni zapíše orgán státní
správy myslivosti honební společenstvo do rejstříku honebních společenstev. Vznik
honebního společenstva, jeho název a sídlo oznámí orgán státní správy myslivosti do 7 dnů
ode dne registrace Českému statistickému úřadu.
(4) Orgán státní správy myslivosti odmítne zapsat honební společenstvo do rejstříku a uznat
společenstevní honitbu, jestliže
a) celková výměra honebních pozemků ve vlastnictví osob uvedených v seznamu členů
nedosahuje výměry stanovené tímto zákonem pro vznik společenstevní honitby,
b) předložené stanovy nesplňují podmínky podle § 19 odst. 6 písm. a).
(5) Rozhodnutí o odmítnutí registrace honebního společenstva doručí orgán státní správy
myslivosti zmocněnci přípravného výboru.
K tomuto bodu žádám o sdělení, jak je možné, aby bylo u Statistického úřadu evidováno
Honební společenstvo Žíželice IČ 069 36 610 a to již ode dne 09.03.2018 ? Proč
nepostupoval správní orgán v souladu se zákonem o myslivosti jak je výše uvedeno, zvláště
když v té době nebyla ani prvoinstančním správním orgánem schválena nová honitba?
10 - Dne 14.11. 2018 jsem na MěÚ v Žatci inicioval jednání společně s panem Maškem, na
jednání jsem předložil stanovy HS Žíželice, HS Velemyšleves a stanovisko MěÚ Žatec, kde je
jasně uváděno, že HS Žíželice zaniklo ze zákona proto, že neuvedlo stanovy do souladu se
zákonem o myslivosti č, 449/2001 Sb. Upozornil jsem na to, že stejné stanovy má i HS
Velemyšleves, že by taktéže mělo ze zákona zaniknout. Do současné doby mi není známo
žádné opatření, které by narovnalo tento stav. Jak jsem sám zjistil, 14 HS u ORP Žatec má
ve sporných odstavcích naprosto stejné stanovy, jako mělo HS Žíželice, které "zaniklo za
zákona" jak tvrdí MěÚ Žatec. Tři HS původní stanovy z roku 2003 nemají evidované v
restříku Honebních společnstev, takže je nelze porovnat. Tedy, není žádné honební
společenstvo na ORP Žatec, které by mělo stanovy jiné, než HS Žíželice. Správní řád : § 2
odst. 4 - Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby
odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných
nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
Žádám o sdělení, zda Honební společenstvo Žíželice IČ 491 20 085 zaniklo k 31.03.2003,
pokud ano, proč je prováděn výkon práva myslivosti ostatními honebními společenstvy?.
Je mi známo, že dne 22.01.2019 byl Ministerstvem zemědělství vydán Metodický pokyn k
aplikaci § 69 odst. 2 zákona 449/2001 Sb o myslivosti. V něm mimo jiné uvádí : orgán státní
správy myslivosti není kompetentní ke konstatování zániku honebního společenstva dle § 69
odst. 2 zákona o myslivosti potažmo k posouzení, zda honební společenstvo uvedlo stanovy do
souladu se zákonem o myslivosti do 31.03.2003. Ke konstatování zániku honebního
společenstva dle § 69 odst. 2 zákona o mslivosti je kompetentní pouze soud v rámci
občanského soudního řízení.
11 - Dále dle zjištění byl dne 10.02.2017 správním orgánem ustanoven do funkce
mysliveckého hospodáře honebního společenstva Žíželice Miloslav Štípek a to zřejmě před
konáním mimořádné valné hromady dne 10.02.2017 ( tato valná hromada se konala toho dne
v pozdních odpoledních hodinách). Městskému úřadu Žatec, bylo v té době známu, že
uživatelem honitby Žíželice je Myslivecký spolek Žíželice. Z jakého důvodu bylo jako uživatel
honitby zapsáno do rejstříku HS Honební společenstvo Žíželice a zřejmě neoprávněným
správním orgánem, který byl z důvodu odjatosti z věci odvolá a věc byla přidělena Bc,
Mottlové?
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12 - Dále žádám o sdělení, zda je z jednání vyvolaného majiteli polností v honitbě Žíželice ze
dne 14.11.2018 MěÚ Žatec známo, že škody na polích způsobené černou zvěří podle
vypracovaného posudku soudního znalce vysoce přesahují 500.000,- Kč?“

K Vaší žádosti sdělujeme požadované informace:
Ad 1. Není pravdou, dne 18. 10. 2017 bylo držiteli a uživateli honitby Žíželice zasláno
„Sdělení o výsledku šetření Ministerstva zemědělství a výzva ke zjednání nápravy ve věci
zániku Honebního společenstva a honitby Žíželice“.
Ad 5. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem vedené pod č. j. 18 Nc 501/2017-25 bylo
dle Vámi uvedeného textu určeno pouze HS Žíželice.
Ad 7. Ne.
Ad 8. Ne.
Ad 11. Údaj o uživateli honitby není údajem, který se podle příslušného ustanovení zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti zapisuje do rejstříku honebních společenstev.
Ad 12. Ano.
Ad 2, 3, 4, 6, 9 a 10. Na tyto otázky je vydáno samostatné rozhodnutí o odmítnutí.

Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec https://www.mesto-zatec.cz/mestsky-urad/povinneinformace/poskytnute-informace/.

Bohuslava Kutnerová
Útvar starosty města
Veřejnosprávní kontrola

