ZÁSADY ZPŮSOBU VYUŽITÍ
SPOLEČENSTEVNÍ HONITBY „MALÝ ÚJEZD“
Honebního společenstva Malý Újezd,
IČO 47009284 se sídlem Nebužely 3, Nebužely, PSČ 277 34

I.
Úvodní ustanovení
1. Honební společenstvo Malý Újezd, IČO 47009284, se sídlem Nebužely 3, Nebužely, PSČ
277 34 (dále již jen „HS“) se usneslo na těchto zásadách a způsobech využití
společenstevní honitby Malý Újezd, jež byla uznána rozhodnutím Okresního úřadu
v Mělníku pod č. j. RZ 97193, dne 26. 3. 1993 a které nabylo právní moci dne 23. 4. 1993
a úpravy podle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. v platném znění byly schváleny
dodatkem rozhodnutí č. j. 1163612003-21165 s platností od 1. 4. 2003 (dále již jen
„honitba“ či „společenstevní honitba“), a to za účelem zefektivnění stávajícího stavu a
stanovení jasných pravidel pro všechny členy HS.
2. Všichni členové HS, jako i honební starosta a honební výbor jsou povinni dodržovat tyto
zásady způsobu využití společenstevní honitby za současného respektování zákona č.
449/2001 Sb. o myslivosti v platném znění (dále již jen „zákon o myslivosti“).

II.
Cena
1. Na základě rozhodnutí bude každý lovec s vystavenou povolenkou k lovu hradit HS
částku ve výši 3.500,- Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých) s tím, že část ve výši
2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) je splatná v hotovosti ke dni vydání
povolenky k lovu a druhou část je možno HS uhradit prostřednictvím odlovené zvěře a
výtěžku z ní. Pakliže není druhá část ani tímto způsobem uhrazena k 31. 12. příslušného
kalendářního roku, je lovec povinen zbylou část či její odpovídající podíl uhradit do 15
kalendářních dnů.
2. Členové HS jsou povinni se podílet na nákladech HS přesahující příjem HS nutných na
provoz honitby rovným dílem.
3. Držitelé povolenky k lovu, kteří v honitbě „MALÝ ÚJEZD“ odsloužili minimálně 10 let před
dovršením 65 let života, mají nárok na povolenku za 100,- Kč.

III.
Lov zvěře
1. Lov zvěře bude vykonáván zejména členy HS, kteří splňují podmínky stanovené zákonem
o myslivosti pro vystavení povolenky k lovu a kteří projeví zájem o výkon práva
myslivosti, resp. lov zvěře ve společenstevní honitbě.

2. Dle plánu lovu na příslušný kalendářní rok stanoví myslivecký hospodář a honební výbor
vždy nejpozději ke konci mysliveckého roku rozdělení povolenek k lovu trofejové zvěře se
stanovením druhů a počtů zvěře na jednotlivé členy HS.
3. Člen HS, který o vystavení povolenky k lovu požádá v průběhu roku po rozdělení
povolenek trofejové zvěře, má nárok na lov zvěře ostatní s tím, že v případě, kdy na
jiného člena HS připadá lov více kusů trofejové zvěře, jež nebyla ke dni vystavení nové
povolenky odlovena, je oprávněn se s tímto členem HS dohodnout na snížení nároku na
odlov trofejové zvěře v jeho prospěch.
4. Každý, komu HS vystaví povolenku k lovu je oprávněn lovit mladou zvěř černou (sele,
lončák) do váhy 50kg (po vyrušení) a zvěř škodící myslivosti.
5. Každý člen HS, který o to požádá, má nárok na vystavení nejméně jedné povolenky
k lovu pro sebe, splňuje-li podmínky stanovené zákonem o myslivosti pro vystavení
povolenky k lovu, případně pro osobu třetí, a to dle výběru člena HS, pakliže honební
starosta neurčí podle počtu již vystavených povolenek k lovu jinak. V případě, že člen HS
požádá podle tohoto ustanovení o vystavení povolenky k lovu, bude mu vystavena
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti honebnímu starostovi. Žádost se
považuje za doručenou honebnímu starostovi třetím dnem po jejím odeslání na adresu
sídla HS či okamžikem jejího předání honebnímu starostovi.
6. Každý lovec je povinen, návštěvu revíru za účelem lovu s udáním čísla zařízení hlásit
v den lovu před započetím lovu, stejně tak i každý výstřel i chybenou ránu v rámci lovu
zvěře v honitbě bez zbytečného prodlení mysliveckému hospodáři či honebnímu
starostovi.

IV.
Ulovená zvěř
1. každý kus ulovené spárkaté zvěře je lovec povinen ohlásit a ukázat hospodáři HS.
2. Každý kus ulovené nebo nalezené zužitkovatelné zvěře spárkaté musí být ihned po
ulovení, nalezení nebo po provedeném dosledu označen nesnímatelnou plombou, kterou
lovec obdrží od mysliveckého hospodáře a vypsáním lístku a původu zvěře.
3. Lovci náleží při ulovení každý kus černé zvěře do 50 kg, třetí kus dančí zvěře do 40 kg,
pakliže myslivecký hospodář nerozhodne jinak. Ostatní zvěřina bude ekonomicky
zhodnocena, případně dle platného (od 1. 4. do 31. 3. příslušného hospodářského roku)
ceníku HS prodána kterémukoli členovi HS. Černá zvěř nad 50 kg bude využita pro
potřeby HS Malý Újezd.
4. Majitelům pozemků, členům HS, kteří vlastní více než 50 ha v HS Malý Újezd, bude (v
závislosti na množství odlovené zvěře, dle hospodáře HS) předán kus odlovené zvěře,
vše po dohodě s hospodářem HS.

V.
Správa majetku HS
1. Dle rozhodnutí HS proběhne nejpozději do 30 dnů ode dne schválení těchto zásad
provést inventarizaci majetku HS (krmná zařízení, posedy, sedačky atd.).
2. Každému mysliveckému zařízení bude přiděleno inventární číslo, k lovu např. L1,
k přikrmování např. K1. Veškerá zařízení takto označená budou s daným označením
zakreslena v mapě revíru.
3. Dle rozhodnutí HS žádná jiná zařízení neschválená a nezapsaná v mapě v honitbě
nebudou. Umístění či likvidace zařízení je v působnosti výboru HS, který má na starosti i
aktualizaci mapy.

VI.
Povinnosti

1. Každý držitel povolenky k lovu v honitbě Malý Újezd je povinnen vykonat úkoly

stanovené mysliveckým hospodářem a to v daném termínu a rozsahu. V případě
nesplnění je myslivecký hospodář oprávněn k pozastavení platnosti dané povolenky
k lovu, ke které byl úkol přiřazen.

VII.
Péče o zvěř
1. Přikrmování zvěře bude každoročně zahájeno 1. 9. aktuálního kalendářního roku a bude
trvat nejméně do 30. 4. následujícího kalendářního roku na místech dle pokynů
mysliveckého hospodáře.
2. Každý držitel povolenky (lovec)má nárok po odsouhlasení výborem HS na jedno místo
s krmelištěm, kde bude lovit pouze on, nedohodne-li se s jiným lovcem jinak.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Členové HS, jako ž i členové honebního výboru honební starosta či místostarosta
odpovídají HS za porušení zásad způsobu využití honitby a odpovídají za případnou
škodu či jakoukoli jinou újmu vzniklou HS. Veškerá usnesení výboru HS je starosta
případně v zastoupení místostarosta povinen do tří dnů od konání výboru poslat na
e-maily členů HS, kteří jsou podepsáni pod těmito zásadami.
2. Tyto zásady mohou být změněny pouze postupem podle ustanovení § 22 a násl. zákona
o myslivosti, tj. na základě hlasování valné hromady HS či postupem podle § 22 odst. 7
zákona o myslivosti.

