
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 01  Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Hustopeče,  odbor životního prostředí, obdržel dne 13.10.2021 Vaši žádost o
poskytnutí  informace podle příslušných ustanovení  zákona č.  106/1999 Sb.,  o svobodném
přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  V předmětné  žádosti  požaduje
poskytnutí následujících informací:

1. Otázka – Je některý z pozemků parc. č. 1086/50, parc. č. 1086/51, parc. č. 1086/52,
parc.  č.  1086/53,  parc.  č.  1086/54,  parc.  č.  1086/124,  vše  v katastrálním  území
Starovice,  obec  Starovice  a  pozemků  parc.  č.  4538/12,  parc.  č.  4538/14,  parc.  č.
4538/17 a parc. č. 4538/20 v katastrálním území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče
(„Pozemky“) součástí honitby?
Odpověď –  Ano, všechny výše uvedené pozemky jsou podle katastru  nemovitostí
honebními pozemky (ustanovení § 2, písm. f) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti),
které by měly být součástí honitby Starovice a to podle mapového zákresu, který je
nedílnou součástí spisového materiálu rozhodnutí Okresního úřadu Břeclav, referátu
životního  prostředí  Č.j.:  2467/1/92/209/Vy  ze  dne  19.3.1993  o  uznání  honitby
Starovice.  Vzhledem k tomu, že v minulosti  v obou uvedených katastrech došlo ke
komplexní  pozemkové  úpravě,  případně  i  digitalizaci  katastru,  nelze  „Pozemky“
srovnat  se  soupisem parcelních  čísel  honebních  pozemků  začleněných  do  honitby
s uvedením výměry a druhu kultury (tento soupis je přílohou č.  1 výše uvedeného
rozhodnutí).

2. Otázka –  Jestliže  jsou  Pozemky součástí  honitby,  žádáme o  doložení  rozhodnutí,
kterým byla příslušná honitba zřízena a dále o doložení dalších rozhodnutí, kterými
byla stanovena výměra této honitby.
Odpověď  – Honitba Starovice byla uznána rozhodnutím Okresního úřadu Břeclav,
referátu životního prostředí Č.j.: 2467/1/92/209/Vy ze dne 19.3.1993 a současně byla
uvedena i její celková výměra. Předmětné rozhodnutí je přílohou tohoto dopisu.

3. Otázka –  Jestliže  jsou  Pozemky  součástí  honitby,  žádáme  o  poskytnutí  výpisu
z rejstříku  honebních  společenstev  a  o  poskytnutí  stanov  příslušného  honebního
společenstva.
Odpověď -   Požadované  údaje  jsou  volně  přístupné  v rejstříku  honebních
společenstev na webových stránkách města Hustopeče a to pod odkazem městského
úřadu, odboru životního prostředí.

Příloha: kopie  rozhodnutí  Okresního  úřadu  Břeclav,  referátu  životního  prostředí  Č.j.:
2467/1/92/209/Vy

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí

Telefon:
Fax:

519 441 086
519 413 184

IČ:         00283193
DIČ:      CZ00283193

E-mail:
Internet:

podatelna@hustopece.cz
www.hustopece.cz


