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KRAJSKÝ ÚŘnO
Pardubického kraje

odbor životní prostředí a zemědělství

Spisová zn.:
č. j.,
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail

KU PAX 0 0NKGT,G

S pKrú 1 0839 t 20 1 8 t ozPz oZÉ
10839/2015|OZPZIJa
lng, Janoušek
466 026 475
zdenek.janousek@pardubickykraj.cz

všem uživatelům honiteb
v působnosti Krajského úřadu
Pardubického kraje

V Pardubicích 5. února 2018

určení termínů sčítání zvěře

Krajský úřad pardubického kraje, věcně a místně příslušný podle ustanov.ení § 29 odst. 1

a § 67'odst. 1 písm. g) zákona é'. 12gt2OOO Sb., o krajích, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ,

jařo orgán státní sprářý myslivosti příslušný podle § 59 odst. 2 písm. c) zákona č.44912001
'sb., 

o ňyslivosti, ve zn"ění-pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o myslivosti"), v souladu s §
36 odst. 1 zákona o myslivosti,

stanovuje
termín sčítání zvěře na den 3. března 2018

Termín je závazný pro všechny uživatele těch honiteb, které se nacházejí v Územní

působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje,

pokud někte4ý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sČÍtání

v honitbě a oziámí to písemně orgánu státní správy myslivosti nejpozději do 1 týdne ode

dne provedeného sčítání, je termín nového konečného sČÍtání stanoven na den 24.

března 2018.

odůvodnění:

Sčítání zvěře má zásadni význam pro následné vypracování mysliveckých výkazŮ a

plánů, závazného statistického výkazu MYSL 1-01 a je výchozím podkladem pro odpovědné

ňóspooarení v honitbách. Státní správa myslivosti od všech uživatelŮ honiteb Žádá zajiŠtění

,"*i*átni objektivnosti při zjišťování stavů zvěře, aby tyto výsledky byly řádným Podkladem
pro celoroční myslivecké flánování. Státní správa myslivosti předpokládá u uŽivatelŮ

i.roniteb dobrou znalost stavů zvěře v průběhu celého roku, proto očekává, Že budou

prezentovat objektivní a skuteěnosti odpovídající sčítané stavy zvěře. To je moŽné jen

iáňoy, budou-li věnovat zvláštní pozornost zvěři, vyskytující se v blízkosti hranic honiteb, Za

optimálni lze považovat, pokud uživatelé sousedních honiteb spoleČně Porovnají Prvotní
výsledky provódeného sčíianí zvěře a vylouóí opomenutí či násobné sČÍtání stejné zvěře,

kierá střídavě navštěvuje dvě čivíce sousedních honiteb,

Krajský úřad stanovtl závazný termín sčítání zvěře na den 3, 3. 2018. V PříPadě, Že bY
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držitel honitby, případně držitel sousední honitby, nesouhlasil s výsledkem sčítání zvěře,
krajský úřad určil nový konečný termín dne 24, 3. 2018.

Krajský úřad připomíná následující opatření pro zdárný průběh sčítání zvěře:

uživatel honitby je povinen (podle § 36 odst. 1 zákona o myslivosti) každoročně
provést, v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti, sčítání zvěře v honitbě

výsledek sčítánízvěře uživatel honitby oznámí písemně do 5 dnů (ode dne provedení
sčítání) orgánu státní správy myslivosti - příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností (§ 60 zákona o myslivosti)

uživatel honitby neprodleně seznámí s termínem sčítání zvěře držitele honitby tak,
aby se držitel honitby mohl účastnit sčítání zvěře v honitbě, případně v sousedních honitbách

držitel honltby a držitelé sousedních honiteb mají právo úěastnit se svým
zástupcem sčítání a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti k jeho výsledkům

uživatel honitby seznámí osoby provádějící v honitbě sčítánízvěře s metodikou sčítání.
Mimo sčítání zvěře normované v příslušné honitbě je nutné provést i sěítání všech druhů
zvěře a dalších vybraných živočichů, které se v honitbě vyskytují, aby bylo možné vyplnit
statistický výkaz pro MZe Mysl 1-01 v sloupcijarní kmenový stav zvěře nebo početní stav v
honitbě. I

,,otisk razítka"

Sejrnutď

lng. Hejduk Josef
vedoucí odboru životního prostředí

a zemědělství

obdrží na vědomí:

- odbory životního prostředí všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rámci
Pardubického kraje (DS)

- Okresní myslivecké spolky ČVttrl1-J v_rámci Pardubického kraje
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regioná|ní pracoviště Východní Čechy,

Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice (PS)
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště SCHKO Žd'árské
Vrchy, Brněnská 39, 591 01 Zd'ár nad Sázavou (DS)
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO
Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník (DS)
- všem obecním úřadům v rámci Pardubického kraje s žádostí o zveřejnění způsobem v místě

obvyklým (DS)
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