
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 05.02.2022 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. Informace – Názvy všech honiteb ve vaší gesci.
Odpověď – Názvy všech honiteb, které jsou v územní působnosti Městského úřadu
Hustopeče a to včetně jejich identifikačního kódu jsou přílohou této odpovědi.

2. Informace – Názvy všech honebních společenstev, případně jméno majitele pozemků
tvořících celou honitbu.
Odpověď  – Názvy všech honebních  společenstev  v územní  působnosti  Městského
úřadu Hustopeče jsou uvedeny na webových stránkách města Hustopeče, pod odborem
životního  prostředí  v  „Rejstříku  honebních  společenstev“.  V tomto  rejstříku  jsou
uvedeny všechny, zákonem č.449/2001 Sb. o myslivosti, stanovené údaje, tak jak je
zde  uvedená  honební  společenstva  poskytla  správnímu  orgánu.  Všechny  honitby,
uvedené v poskytnuté příloze (viz. odpověď výše), jsou honitby společenstevní až na
poslední dvě – honitba Diváky (identifikační kód honitby CZ 6207 202 101) a honitba
Svatá (identifikační kód honitby CZ 6207 209 102), jsou honitbami vlastními a jejich
držitelem  je společnost Lesy České republiky,  s.  p.,  Přemyslova 1106/19,  500 08
Hradec Králové.

3. Informace – Adresy a kontaktní údaje na honební starosty a členy výboru honebních
společenstev, případně na výhradní majitele honebních pozemků.
Odpověď - Adresy a kontaktní údaje na honební starosty a členy výboru honebních
společenstev  jsou  uvedeny  v rejstříku  honebních  společenstev  a  to  v položce
„Identifikační údaje HS“. 
Pokud jde o adresy a kontaktní údaje výhradních majitelů honebních pozemků, tak zde
správní  orgán  musí  uvést,  že  zákon  č.  449/2001  Sb.,  o  myslivosti,  nezná  pojem
výhradní vlastník honebních pozemků a městský úřad nemá zákonné zmocnění vést
seznam vlastníků honebních pozemků. Každé honební společenstvo má ale povinnost
vést seznam členů honebního společenstva, v němž zapisuje počet hlasů jednotlivých
členů, název a sídlo člena, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno a bydliště fyzické
osoby, která je členem - - § 18 odst. 8 zákona o myslivosti. 
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