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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prostředí a zemědělství 

 
  

 
 
Datum: 10.1.2017 
JID: 5938/2017/KUUK 
Vyřizuje/linka: Bc. Jiří Šír/127 
E-mail: sir.j@kr-ustecky.cz 

 
 
Určení termínů sčítání zvěře v  Ústeckém kraji v roce 2017 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský 
úřad), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 a § 67 písm. g) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako orgán státní 
správy myslivosti  příslušný podle § 57 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o myslivosti), v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 
zákona o myslivost tímto 

určuje 
 

podle § 59 odst. 2, písm. c) zákona o myslivosti následující závazné termíny sčítání zvěře 
v honitbách ve správním území Ústeckého kraje: 
 

1. Dne 4. března 2017 – termíny sčítání jsou závazné pro všechny uživatele 
honiteb v rámci Ústeckého kraje.  

 
2. Pokud některý z držitelů honiteb nebude souhlasit s výsledkem provedeného 

sčítání zvěře v honitbě (souvisejících honitbách) a oznámí tuto skutečnost 
příslušnému orgánu státní správy myslivosti nejpozději do jednoho týdne ode dne 
provedeného sčítání, je termín nového, konečného, sčítání stanoven na den     
25. března 2017. 
 

Práva a povinnosti vyplývající ze zákona o myslivosti: 
 

 Uživatel honitby je povinen (podle § 36 odst. 1 platného zákona o myslivosti) 
každoročně provést v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti, 
(§ 59 odst. 2 písm. c) zákona o myslivosti, sčítání zvěře, v jím spravované 
honitbě 

 Výsledek sčítání zvěře uživatel honitby písemně oznámí do 5 dnů (od 
provedeného sčítání) orgánu státní správy myslivost – příslušnému 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 60 zákona o myslivosti) 

 Držitel honitby a držitelé honiteb s ní přímo souvisejících mají právo 
účastnit se svým zástupcem sčítání zvěře a vyjádřit se k orgánu státní 
správy myslivosti k jeho výsledkům 

 Uživatel honitby seznámí osoby provádějící sčítání zvěře v honitbě 
s jeho metodikou. Mimo sčítání druhů zvěře, pro které jsou stanoveny 
minimální a normované stavy a pro něž je příslušná honitba nebo její 
část zařazena do jakostních tříd, je nutné provést i sčítání dalších druhů 
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zvěře, které se v honitbě vyskytují tak, aby bylo možné, co nejobjektivněji, 
sestavit výkaz o stavu a lovu zvěře v honitbě za myslivecké období 2016 -
2017. 

 
V případě, že by držitel honitby, případně držitelé sousedních honiteb, nesouhlasili 
s výsledky sčítání, určil Krajský úřad náhradní termín na 25. března 2017. 
Vzhledem ke skutečnosti, že zjištěné výsledky sčítání zvěře jsou pro orgány státní správy 
myslivosti všech stupňů důležité nejen pro statistické zjišťování, myslivecké hospodaření 
v honitbách atd., ale i z důvodu lepšího přehledu o uživatelích honiteb, požaduje Krajský 
úřad na orgánech státní správy myslivosti, aby důsledně požadovaly výsledky sčítání dle 
příslušných ustanovení zákona o myslivosti. 

Termíny sčítání jsou taktéž zveřejňovány prostřednictvím Úřední desky Krajského úřadu 
Ústeckého kraje a dále na webových stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje, sekce 
životní prostředí a zemědělství - myslivost – související odkazy – termíny sčítání zvěře.  

 

 
 
Ing. Jakub Skoupý 
vedoucí oddělení zemědělství 
 
                                                                                                  otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
1. Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí, Břežanská 50/1,  418 31  Bílina 
2. Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. 1175/5,  405 38  Děčín 
3. Magistrát města Chomutov, odbor životního prostředí,  Husovo nám. 104, 430 28  

Chomutov 
4. Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové nám. 1,  432 01  Kadaň 
5. Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Mírové nám. 15/7,  412 01  

Litoměřice 
6. Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, nám. Míru 11,  436 91  Litvínov 
7. Městský úřad Louny, životního prostředí, Mírové nám. 35,  440 23  Louny 
8. Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, Školní 2,  410 30  Lovosice 
9. Magistrát města Most, odbor životního prostředí a mimořádných událostí,  Radniční 1, 

434 69  Most 
10. Městský úřad Podbořany,odbor životního prostředí, Mírová 615,  441 17  Podbořany 
11. Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí, Karlovo nám. 21,  413 21  

Roudnice nad Labem  
12. Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, tř. 9. května 1366/48,  408 01  

Rumburk 
13. Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, nám. Svobody 2,  415 95  

Teplice 
14. Magistrát města Ústí nad Labem,odbor životního prostředí,  Velká Hradební 8, 401 00 

Ústí nad Labem 
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15. Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, nám. E. Beneše 470,  407 47  
Varnsdorf 

16. Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, nám. Svobody 1,  
438 24  Žatec 

 
 
 
 
Na vědomí: 

Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa 

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, Sebuzínská 38, 403 21 Ústí nad Labem 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  U jezu 642/2a, 461 

80 Liberec II 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 

150 21 Praha 5 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodu míru 

353/88, 360 21 Karlovy Vary 

Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Těšnov 17, 117 05  

Praha 1    
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