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Příloha č. 3/str. 1

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

PLÁN
MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ 

ČÁST PLÁN LOVU OSTATNÍCH DRUHŮ ZVĚŘE 
NA ROK 2 0 ....

(§ 36 odst. 2 a 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)

Honitba (název)

Držitel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců 
adresa pobytu / sídlo )

Uživatel honitby (jméno, popř. jména, obchodní firma nebo název / adresa trvalého pobytu, popř. u cizinců 
adresa pobytu / sídlo )

Vypracováno dne:

Podpis, popř. razítko uživatele honitby:

Držiteli honitby zasláno dne:

Vyplňuje držitel honitby:

Vyjádření držitele honitby

Souhlas * Nesouhlas*

Komentář:

V ............................  dne:

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

zasláno dne:

Podpis, popř. razítko držitele honitby:

* nehodící se škrtněte
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Příloha č. 3/str. 2

Druh zvěře Lov
v minulém roce

Vykázaný stav 
v minulém roce

Vykázaný stav 
v běžném roce

Návrh 
plánu lovu

Odsouhlasený 
plán lovu

Komentář:

Vysvětlivky k Plánu mysliveckého hospodaření v honitbě část Plán lovu ostatních druhů zvěře:

Lov v minulém roce. Uvede se počet zvěře ulovený v minulém roce a vykázaný v resortním statistickém 

výkazu Mysl 1-01 (§38 odst. 1 zákona).

Vykázaný stav v minulém roce. Uvede se počet zvěře vykázaný k 31. 3. minulého roku, který byl uveden 

v resortním statistickém výkazu Mysl 1 -01 (§ 38 odst. 1 zákona).

Vykázaný stav v běžném roce. Uvede se počet zvěře vykázaný k 31. 3. běžného roku, který byl uveden 

v resortním statistickém výkazu Mysl 1 -01 (§ 38 odst. 1 zákona).

Návrh plánu lovu. Uvede se počet jednotlivých druhů zvěře, který navrhuje uživatel honitby k odlovu. 

Návrh lovu musí být úměrný výši vykázaných početních stavů zvěře, odpovídat jejich výši mezi 

uvedenými roky a musí být navržen tak, aby v přírodě zůstaly zachovány všechny duhy zvěře, zejména 

geograficky původní (§ 3 odst. 1 zákona).

Odsouhlasený plán lovu. Uvede se plán lovu odsouhlasený držitelem honitby nebo s ním dohodnutý'.


