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Obsahem žádosti jsou 3 níže uvedené dotazy:
1. Tvoří nemovitosti (pozemky) ve vlastnictví společnosti Akur Estates s.r.o. (dříve

Mayfield Plzeň s.r.o.), se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO:25607049 součást společenstevní honitby.

Z předložených výpisů z katastru nemovitostí je zřejmé, že pozemky zapsané na listu vlastnictví 222
v kat. území Úherce u Nýřan a listu vlastnictví 2919 v k.ú. Nýřany, jsou součástí uznaných
společenstevních honiteb Kberoch (CZ3208101061), Úherce (CZ3208110094) a Ing.
(CZ3208106034).
Držiteli uvedených honiteb jsou:
Honební společenstvo Kberoch, IČO: 47733799, se sídlem Kamenný Újezd 85, 33023 Nýřany
Honební společenstvo Úherce - Zbůch, IČO: 71215891, se sídlem Petra Bezruče 237, 330 22 Zbůch
Honební společenstvo Tlučná, IČO: 71160914, se sídlem Jiráskova 569, 330 26 Tlučná

2. Pokud jsou nemovitosti součástí jednoho nebo vícero honebních společenstev, o která
honební společenstva se jedná.
Nemovitost nemůže být součástí honebního společenstva, jeho členy mohou být pouze vlastníci nebo
spoluvlastníci honebních pozemků. Členství v honebním společenstvu se řídí ust. § 26 zákona č.
449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o myslivosti“). Přitom platí, že vlastník
honebního pozemku začleněného do společenstevní honitby nemusí být nutně členem honebního
společenstva, resp. členství vlastníka v honebním společenstvu nemá žádný vliv na začlenění jeho
pozemku do společenstevní honitby, která je vymezena správním rozhodnutím. Např. ukončí-li
zakládající člen honebního společenstva později své členství postupem dle § 26 odst. 3 zákona o
myslivosti, jeho pozemek zůstává i nadále součástí společenstevní honitby. Na tento pozemek je pak
nahlíženo jako na pozemek přičleněný, jehož vlastníku náleží od honebního společenstva náhrada ve
smyslu § 30 odst. 2 zákona o myslivosti.
Informaci, zda je vlastník konkrétního honebního pozemku aktuálně členem honebního společenstva,
tak může poskytnout pouze příslušné honební společenstvo. Podle § 19 odst. 8 zákona o myslivosti
honební společenstvo vede seznam členů, v němž se zapisuje počet hlasů jednotlivých členů, název a
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sídlo člena, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je členem. Honební
společenstvo je povinno každému svému členu na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat
opis seznamu všech členů nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do 7 dnů od doručení
žádosti.
Oproti tomu orgán státní správy myslivosti vede rejstřík honebních společenstev, do kterého se
zapisují nebo vyznačují zákonem stanovené údaje týkající se honebních společenstev, a jehož součástí
je sbírka listin obsahující stanovy. Taxativní výčet zapisovaných údajů je uveden v ust. § 28 zákona
o myslivosti. Takovým údajem není seznam členů honebního společenstva.
V této části se tedy žádost o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
odkládá, neboť požadované informace se nevztahují k působnosti Městského úřadu Nýřany.

3. Prosíme o zaslání zápisů z posledních konaných valných hromad příslušných
společenstev, včetně seznamu členů příslušného honebního společenstva.
Dle ust. § 22 odst. 6 zákona o myslivosti o rozhodnutích valné hromady musí být pořízen zápis
obsahující průběh jednání. Zápis podepíší honební starosta a valnou hromadou zvolený zapisovatel.
Každý člen honebního společenstva může, na své náklady, požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho
části. Honební společenstvo musí uchovávat zápisy po celou dobu jeho existence.
Jak už bylo uvedeno výše, orgán státní správy myslivosti vede rejstřík honebních společenstev,
do kterého se zapisují nebo vyznačují zákonem stanovené údaje týkající se honebních společenstev.
Z ust. § 28 zákona o myslivosti vyplývá, že takovým údajem nejsou zápisy z konání valných hromad
honebního společenstva, ani seznam členů honebního společenstva, jak už bylo uvedeno výše.
V této části se tedy žádost o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
odkládá, neboť požadované informace se nevztahují k působnosti Městského úřadu Nýřany.

otisk úředního razítka

Ing. Petr Hauer, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
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