Váš dopis zn. / Ze dne:

Určeno:

Číslo jednací:

010388/2017/KUSK

Všem uživatelům honiteb a

Spisová značka:

SZ_010388/2017/KUSK/1

všem držitelům honiteb

Vyřizuje / Linka:

Ing. Ctibor Volný, Ph.D./ L. 360

v působnosti Krajského

Značka:

OŽP/CV

úřadu Středočeského kraje

Praha:

18. 1. 2017

prostřednictvím Obecních
úřadů obcí s rozšířenou
působností či OMS – dle
rozdělovníku

Určení termínů sčítání zvěře
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, dále podle ustanovení § 10 a 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a jako orgán státní správy myslivosti příslušný
podle ustanovení § 59 odst. 2 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen
„zákon o myslivosti“) v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona o myslivosti,

určuje uživatelům honiteb v působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje závazný termín
sčítání zvěře v honitbách na 4. 3. 2017,
pro případ, že některý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání v honitbě
(sousedních honitbách) a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti Krajského úřadu
Středočeského kraje nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného sčítání, pak stanovuje termín nového
konečného sčítání na den 25. 3. 2017.
Odůvodnění:
Výsledky sčítání zvěře v honitbách jsou součástí statistického zjišťování Ročního výkazu o honitbách,
stavu a lovu zvěře Mysl (MZe) 1-01. Ze zjišťovaných údajů vychází orgány státní správy myslivosti při
posuzování úrovně hospodaření se zvěří, tj. chovu a lovu zvěře a úrovně řízení myslivosti v ČR.
Vzhledem k významu myslivosti především na úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární medicíny je
nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před
vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi
negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových
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onemocnění). Nedílnou součástí zjišťování jsou právě výsledky sčítání spárkaté zvěře, drobné zvěře,
vzácných a ohrožených druhů zvěře i ostatních druhů zvěře ve smyslu § 1 odst. 5 písm. a) až d) vyhlášky
č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech pro vypracování plánu mysliveckého
hospodaření v honitbě (dále jen „vyhláška“).
Sčítání zvěře a jeho výsledky mají zásadní význam i pro uživatele honitby při následném vypracování
plánu mysliveckého hospodaření a výše jmenovaného závazného statistického výkazu a jsou výchozím
podkladem pro odpovědné hospodaření v honitbách. Státní správa myslivosti požaduje od všech
uživatelů honiteb zajištění maximální objektivnosti při zjišťování stavů zvěře, aby tyto výsledky byly
řádným podkladem pro celoroční myslivecké plánování. Dále předpokládá u uživatelů honiteb dobrou
znalost stavů zvěře v průběhu celého roku, proto očekává, že budou prezentovat objektivní a skutečnosti
odpovídající sčítané stavy zvěře. Toho je možné dosáhnout jen tehdy, budou-li věnovat zvláštní
pozornost zvěři, vyskytující se v blízkosti hranic honiteb. Za optimální lze považovat, pokud uživatelé
sousedních honiteb společně porovnají prvotní výsledky provedeného sčítání zvěře a vyloučí opomenutí
či násobné sčítání stejné zvěře, která střídavě navštěvuje dvě či více sousedních honiteb.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem krajský úřad stanovil termín sčítání zvěře tak, aby bylo
dosaženo co nejobjektivnějších výsledků. V případě, že by držitel honitby, případně držitelé sousedních
honiteb, nesouhlasili s výsledkem sčítání zvěře, určil krajský úřad nový konečný termín připadající na
25. 3. 2017.
Krajský úřad pro sčítání zvěře připomíná následující:
 uživatel honitby je povinen (podle § 36 odst. 1 zákona o myslivosti) každoročně provést v termínu
stanoveném orgánem státní správy myslivosti (podle § 59 odst. 2 písm. c) zákona o myslivosti)
sčítání zvěře v honitbě,
 výsledek sčítání zvěře za honitbu uživatel honitby oznámí písemně do 5 dnů (od provedení
sčítání) orgánu státní správy myslivosti - příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností (§ 60 zákona o myslivosti) v rozsahu vzoru tiskopisu přílohy č. 7 vyhlášky č. 553/2004
Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech pro vypracování plánu mysliveckého hospodaření
v honitbě,
 uživatel honitby neprodleně seznámí s termínem sčítání zvěře držitele honitby tak, aby se držitel
honitby mohl účastnit sčítání zvěře v honitbě, případně v sousedních honitbách,
 držitel honitby a držitelé sousedních honiteb mají právo se účastnit se svým zástupcem sčítání a
vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti k jeho výsledkům,
 uživatel honitby seznámí osoby provádějící v honitbě sčítání zvěře s metodikou sčítání. Sčítání se
v honitbách provádí jednotně, v čase stanoveném uživatelem honitby, výsledky ze sčítání se po
sčítacích úsecích hlásí v určenou hodinu uživateli honitby. Uživatel honitby pak dílčí výsledky
sumarizuje za celou honitbu.

otisk úředního razítka
Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství
v.z. Ing.Tomáš Macháček
vedoucí odd. zemědělství a lesnictví
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R o z d ě l o v n í k:
Obdrží s doručenkou (k rozeslání) – obecní úřady obcí s rozšířenou působností:
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá
Boleslav
Městský úřad Benešov, OŽP, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov u Prahy
Městský úřad Beroun, OŽP, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun – centrum
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, OŽP, detašované pracoviště Praha 1, 110 01 Praha 1
Městský úřad Čáslav, OŽP, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
Městský úřad Černošice, OŽP, pracoviště Podskalská 19, P.O.BOX 64, 128 25 Praha 28
Městský úřad Český Brod, OŽP, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 24 Český Brod
Městský úřad Dobříš, OŽP, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš 1
Městský úřad Hořovice, Odbor výstavby a ŽP, Palackého nám. 2, 268 01 Hořovice
Městský úřad Kolín, OŽP, Karlovo nám. 78, 280 01 Kolín 1
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, OŽP, U Cukrovaru 1078, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Městský úřad Kutná Hora, OŽP, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora 1
Městský úřad Lysá nad Labem, OŽP, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
Městský úřad Mělník, OŽP, nám. Míru 1, 276 01 Mělník
Městský úřad Mnichovo Hradiště, OŽP, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Městský úřad Nymburk, OŽP, Nám. Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
Městský úřad Poděbrady, OŽP, nám. Jiřího z Poděbrad 20/I, 290 31 Poděbrady
Městský úřad Příbram, OŽP, Tyršova 108, 261 19 Příbram 1
Městský úřad Říčany, OŽP, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany u Prahy
Městský úřad Sedlčany, OŽP, nám. T.G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
Městský úřad Slaný, OŽP, Velvarská 136, 274 01 Slaný
Městský úřad Vlašim, OŽP, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Městský úřad Votice, OŽP, Komenského nám. 700, 259 01 Votice
Okresní myslivecký spolek Rakovník, Vysoká 84, 269 01 Rakovník
Dále obdrží - na vědomí:
Ministerstvo zemědělství ČR, odbor rybářství, myslivosti a včelařství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Magistrát hl. města Prahy, odbor ochrany prostředí, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice
Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Wonkova 1142, 500
02 Hradec Králové
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a,
460 01 Liberec
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532
11 Pardubice
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí
nad Labem
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Městský úřad Rakovník, OŽP, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník 1
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy, Podbabská 2582/30, 160
00 Praha 6 Podbaba
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Kokořínsko – Máchův kraj, Česká ul.
149, 276 01 Mělník
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko, U jezu 10, 460 01 Liberec
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Okresní myslivecký spolek Benešov, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy
Okresní myslivecký spolek Beroun, Na Dražkách 328, 266 80 Beroun 2
Okresní myslivecký spolek Kladno, M. Horákové 497, 272 01 Kladno-Kročehlavy
Okresní myslivecký spolek Kolín, Sokolská 111, 280 02 Kolín 2
Okresní myslivecký spolek Kutná Hora, U jelena 487, 284 01 Kutná Hora
Okresní myslivecký spolek Mělník, Bezručova 108, 276 01 Mělník
Okresní myslivecký spolek Mladá Boleslav, Staroměstské nám. 150, 293 01 Mladá Boleslav
Okresní myslivecký spolek Nymburk, Maršála Koněva 2067, 288 02 Nymburk
Okresní myslivecký spolek Praha-východ, Černokostelecká 909/14, 100 00 Praha 10
Okresní myslivecký spolek Praha-západ, VÚLHM Jíloviště-Strnady 168, 156 04 Praha 5-Zbraslav
Okresní myslivecký spolek Příbram, Dvořákovo nábřeží 12, 261 00 Příbram IV
Úřední deska Krajského úřadu Středočeského kraje:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

