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ŽÁDOST PŘI Z. Č. 449/2001 SB. O MYSLIVOSTI
1. Základní informace:
Vzniká při jakékoliv činnosti, týkající se uvedené problematiky:
 uznání vlastní a společenstevní honitby, uznání obory, změna honitby
 ustanovení a odvolání mysliveckého hospodáře,
 prohlášení za bažantnici,
 snížení stavu zvěře,
 odchyt zvěře v době hájení,
 lov zvěře na nehonebních pozemcích,
 vydávání a odebírání loveckých lístků
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Držitel honebních pozemků, honební společenstvo, fyzická nebo právnická osoba dle druhu
žádosti.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Získání písemného souhlasu orgánu.
4. Způsob podání žádosti:
Podáním písemné žádosti s formulováním problematiky pro konkrétní oblast.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
PO, ST 8,00 - 17,00 hod, ÚT, ČT, PÁ 8,00 - 15,00 hod.
Tel.: 378 033 226, Fax: 378 033 202
E-mail: kus@plzen.eu
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
Datová schránka (ID): 6iybfxn (statutární město Plzeň)
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Písemnou žádost, souhlasy vlastníků pozemků, atd. dle konkrétní žádosti. Na žádost nejsou
vydány jednotné formuláře (každá žádost je individuální a je formulována žadatelem).
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Bez správních poplatků, správní poplatek pouze u vydání loveckého lístku a registrace HS
(včetně změny registrace HS).
8. Lhůty pro vyřízení:
Běžně ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti.
9. Účastníci řízení:
Dle konkrétní žádosti.
10. Další požadované činnosti:
Místní šetření, ústní jednání.
11. Právní úprava:
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Vyhl. č. 244/2002 Sb., č. 245/2002Sb., a vyhl. č. 59/2003 Sb., a vyhl. č.350/2003 Sb.,
kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti, vyhl. č. 491/2002 Sb., upravující
normované a minimální stavy zvěře, vyhl. č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro
bažantnice, vyhl. č. 553/2004 o vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě.
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12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal ve lhůtě 15 dnů ode dne
přijetí rozhodnutí, který jej postupuje Krajskému úřadu Plzeňského kraje. (Odvolání je
možné podat písemně, ústně do protokolu nebo faxem a v odvolání by mělo být minimálně
uvedeno, kdo jej podává, čeho se týká a co navrhuje).
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Dle ustanovení § 63 zákona o myslivosti (přestupky) sankce až do výše 60 000 Kč a dle
ustanovení § 64 zákona o myslivosti (pokuty, správní delikty) sankce až do výše 400 000
Kč. Dle ustanovení § 35 přestupkového zákona sankce až do výše 8 000 Kč.
14. Správce postupu:
Odbor životního prostředí
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 12. 2002
16. Datum provedení poslední aktualizace:
15. 6. 2015
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
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