
 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
Odbor životního prostředí 

 
Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I                                                        telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112  

Číslo jednací:  49/13/ZPR/Han                      V Sušici dne 6. srpna 2013 
Úředně oprávněná osoba: Ing. P. Hanzlíková, 108   
Kontakt: 376 540 162, phanzlikova@mususice.cz    
 

 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

V ý r o k o v á   č á s t 
 

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán státní správy myslivosti 
(dále jen „správní orgán“) podle ustanovení § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  

p r o v á d í 

na základě žádosti pana Pavla Nováka, datum narození 25. března 1947, trvalým pobytem Vraný 4, 
273 73 Vraný, pana Ing. Aloise Kadlece, datum narození 10. dubna 1980, trvalým pobytem Na Břehu 
438, 387 11 Katovice, pana Ing. Pavla Froulíka, datum narození 28. května 1960, trvalým pobytem 
Bukovník 46, 342 01 Sušice, paní Venduly Blahoutové, datum narození 25. ledna 1976, trvalým pobytem 
Damětice 1, 342 01 Sušice a pana Karla Maxy, datum narození 5. ledna 1940, trvalým pobytem 
Damětice 4, 342 01 Sušice (dále jen „žadatelé“) pod e. č. 34 326/12 ze dne 21. prosince 2012, v souladu 
s ust. § 31 odst. 4 zákona  

z m ě n u  

společenstevní honitby Frymburk a společenstevní honitby Vojnice – Mačice k 31. prosinci 2013 
takto: 

Pozemky o celkové výměře 129 ha uvedené v příloze č. 3., která je nedílnou součásti tohoto rozhodnutí,  
se vyčleňují z honitby Frymburk a stávají se součástí honitby Vojnice - Mačice. Tím se mění: 
 

a) výměra společenstevní honitby Frymburk takto:  

          Celková výměra honitby činí     932 ha 

 Les (PUPFL)           77 ha 

 Zemědělská půda   835 ha 

 Ostatní plocha           1 ha 

 Vodní plocha             19 ha 
  

b) výměra společenstevní honitby Vojnice - Mačice takto: 

         Celková výměra honitby činí   970 ha 

 Les (PUPFL)              390 ha 

 Zemědělská půda      572 ha 

 Ostatní plocha                2 ha 

 Vodní plocha                   6 ha 
 

c) popis hranice společenstevní honitby Frymburk a společenstevní honitby Vojnice – Mačice 
v předmětné lokalitě, viz příloha č. 2, která je nedílnou součásti tohoto rozhodnutí.  

 
      d)  zákres hranice v dotčené lokalitě, viz příloha č. 1, která je nedílnou součásti tohoto rozhodnutí. 
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Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí se s účinností od 1. ledna 2014 mění rozhodnutí o uznání 
společenstevní honitby Frymburk vydané Okresním úřadem Klatovy, Referátem životního prostředí, pod 
č. j. ŽP 998/93-209/1 ze dne 31. března 1993, respektive rozhodnutí vydané MěÚ Sušice, Odborem 
životního prostředí, pod č. j. ŽP 1107/03, RŽP 2912/02 ze dne 21. února 2003 a rozhodnutí o uznání 
společenstevní honitby Vojnice - Mačice vydané Okresním úřadem Strakonice, Referátem zemědělství, 
pod č. j. Zem. 875/93/V-Pá ze dne 17. února 1993.  

 
Účastníky řízení jsou dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:  

 Pavel Novák, datum narození 25. března 1947, trvalým pobytem Vraný 4, 273 73 Vraný  

 Ing. Pavel Froulík, datum narození 28. května 1960, trvalým pobytem Bukovník 46, 342 01 Sušice 

 Vendula Blahoutová, datum narození 25. ledna 1976, trvalým pobytem Damětice 1, 342 01 
Sušice 

 Ing. Alois Kadlec, datum narození 10. dubna 1980, trvalým pobytem Na Břehu 438, 387 11 
Katovice 

 Karel Maxa, datum narození 5. ledna 1940, trvalým pobytem Damětice 4, 342 01 Sušice 

 František Turek, datum narození 25. června 1960, trvalým pobytem Damětice 3, 342 01 Sušice 

 František Turek, datum narození 4. září 1987, trvalým pobytem Damětice 3, 342 01 Sušice 

 Jiří Turek, datum narození 15. února 1992, trvalým pobytem Damětice 3, 342 01 Sušice 

 Otakar Kučírek, datum narození 5. prosince 1951, trvalým pobytem Husova 1414, 252 28 
Černošice 

 Václava Kučírková, datum narození 22. září 1951, trvalým pobytem Husova 1414, 252 28 
Černošice 

 Václav Staněk, datum narození 18. srpna 1943, trvalým pobytem Damětice 8, 342 01 Sušice 

 Vladimír Jána, datum narození 13. listopadu 1968, trvalým pobytem Damětice 10, 342 01 Sušice 

 Jaruška Svátová, datum narození 29. července 1950, trvalým pobytem Žichovice 86, 342 01 
Sušice 

 MVDr. Václav Jůn, datum narození 14. ledna 1957, trvalým pobytem Národní 1010, 383 01 - 
Prachatice II 

 Václav Jůn, datum narození 9. října 1927, trvalým pobytem Damětice 2, 342 01 Sušice 

 Honební společenstvo Frymburk - Kejnice se sídlem Frymburk 30, 342 01 Sušice, IČ 750 73 145, 

 Honební společenstvo Vojnice - Mačice se sídlem Vojnice 1, 387 16 Volenice, IČ 632 90 014,  

 Obec Domoraz se sídlem Domoraz, 342 01 Sušice, IČ 433 13 922 

 Obec Soběšice se sídlem Soběšice 125, 342 01 Sušice, IČ 002 56 072 

 Obec Frymburk se sídlem Frymburk, 342 01 Sušice, IČ 433 13 949 

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha - Nové Město, IČ 697 97 111 

 LČR, s. p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IC 421 96 451 zastoupená LS 
Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda, která má právo hospodařit na majetku ve 
vlastnictví státu   

 Emilie Jůnová, Damětice 2, Sušice 342 01   
 

 
O d ů v o d n ě n í: 

 
Správní orgán obdržel dne 21. prosince 2012 pod e. č. 34 326/12 od žadatelů žádost o změnu honitby 

Frymburk v souladu s § 31 odst. 4 zákona z důvodu změny vlastnictví honebních pozemků v honitbě 
Frymburk. Žadatelé navrhují, aby pozemky uvedené v žádosti byly vyčleněny z honitby Frymburk a staly 
se součástí honitby Vojnice - Mačice a to k 1.1.2014. Dále uvádějí popis změny hranice mezi uvedenými 
honitbami takto: Začínáme na hrázi Mačické nádrže. Hranice probíhá okrajem lesa SV směrem až na roh 
lesa, který vlastní Alois Kadlec, zde se lomí SZ směrem a to přímkou ke křížku, který stojí u silnice 
naproti cestě, která ze silnice Damětice - Mačice odbočuje k Ligačům a ke kapličce. Dále hranice probíhá 
po silnici Mačice - Damětice k prvé odbočce do Damětic, pak po této cestě odbočuje pod rybník. V místě, 
kde z rybníka je výtok a vzniká malý potůček, se hranice lomí po tomto potůčku a pokračuje až 
k rybníkům tak, že tvoří severní hranu rokle, ve které jsou rybníky a olšové lesní porosty (celá rokle - 
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rybníky a olšové porosty do požadovaného území patří). Dále hranice se lomí pod olšovým lesním 
porostem, který stojí pod rybníkem Třeťákem po katastrální hranici Damětic J směrem přes les Želenov 
a pak při lese pana Nováka JV směrem až na hráz Mačické nádrže. Správní řízení bylo zahájeno dnem 
podání žádosti, tj. dne 21. prosince 2012. 

Jelikož správní orgán shledal, že předložená žádost neposkytuje předepsané náležitosti pro vydání 
rozhodnutí o změně honiteb Frymburk a Vojnice – Mačice, vyzval dne 11. ledna 2013 žadatele, aby ve 
lhůtě do 15. března 2013 odstranili nedostatky žádosti. Jednalo se o seznam všech honebních pozemků, 
které mají být vyčleněny z honitby Frymburk, doklad o nabytí pozemků žadatelů do jejich vlastnictví 
a mapový zákres změny hranice honitby. Dále správní orgán vyzval žadatele, aby k usnadnění průběhu 
řízení, v němž uplatňuje shodný zájem více účastníků, zvolili společného zmocněnce. Zároveň správní 
orgán usnesením podle § 64 odst.1 písm. a) správního řádu přerušil toto správní řízení zahájené 
podáním žádosti. 

Správní orgán si současně přípisem ze dne 11. ledna 2013 od Městského úřadu Strakonice, Odboru 
životního prostředí, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen „MěÚ Strakonice“), vyžádal podklady 
pro správní řízení týkající se honitby Mačice – Vojnice (rozhodnutí o uznání honitby, údaje o držiteli 
a uživateli honitby). Správní orgán dne 24. ledna 2013 pod e. č. 2 440/13 obdržel od MěÚ Strakonice 
požadované podklady.   

Dne 15. února 2013 pod e. č. 4 362/13 obdržel správní orgán od žadatelů doplnění podkladů. Byl 
předložen soupis pozemků vyčleněných z honitby Frymburk, výpisy z KN v k. ú. Damětice (LV č. 184, 
193, 15, 191 a 133), orientační zákres změny hranic, zákres do turistické a katastrální mapy. Jelikož 
správní orgán u pozemků ve vlastnictví pana Pavla Nováka nedokázal vyčíst z LV č. 184 datum nabytí 
jednotlivých pozemků, požádal správní orgán Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště 
Sušice, nábřeží J. Seitze 131, 342 01 Sušice (dále jen „katastrální úřad“), o tuto informaci. Katastrální 
úřad zaslal dne 5. března 2013 pod e. č. 6 086/13 podklady, ze kterých správní orgán dovodil, že 
všechny uvedené pozemky na LV č.184 byly k 10. červnu 2003 převedeny darovací smlouvou do 
výhradního vlastnictví pana Pavla Nováka. 

Správnímu orgánu dne 5. dubna 2013 pod e. č. 9 067/13 byla od žadatelů doručena plná moc. Pan 
Pavel Novák, pan Ing. Pavel Froulík, paní Vendula Blahoutová a pan Karel Maxa udělují plnou moc panu 
Ing. Aloisu Kadlecovi, bytem Na Břehu 438, 387 11 Katovice, k tomu, aby vyřizoval záležitosti týkající se 
změn v honitbách Frymburk a Vojnice – Mačice.   

Dále správní orgán zjistil při shromažďování dalších podkladů a ověřování účastníku řízení dle registru 
obyvatel (Informační systém evidence obyvatel), že paní Jana Turková, Damětice 3, 342 01 Sušice, jako 
spoluvlastník pozemku p. č. 195/6 k. ú. Damětice, zemřela a paní Emílie Jůnová, Damětice 2, 342 01 
Sušice, jako vlastník ½ pozemku p. č. 219 k. ú. Damětice je osoba, která není známa (v registru obyvatel 
se ji nepodařilo dohledat). Správní orgán zažádal Okresní soud v Klatovech, Dukelská ulice 138/I, 339 01 
Klatovy, o sdělení okruhu možných dědiců u pozemku p. č. 195/6 k. ú. po zemřelé Janě Turkové. Okresní 
soud v Klatovech zaslal dne 19. dubna 2013 pod e. č. 10 384/13 informaci, že jako dědici po paní Janě 
Turkové by v první dědické skupině přicházeli v úvahu pan František Turek narozen 25. června 1960, 
František Turek narozen 24. září 1987 a Jiří Turek narozen 15. února 1992. Proto správní orgán tyto 
uvedené osoby vede jako účastníky řízení. Paní Emílii Jůnové doručuje správní orgán veřejnou 
vyhláškou.  

Správní orgán se seznámil s doručenými podklady a ve své úvaze dospěl k závěru, že změnou 
vlastnictví se pro účely § 31 odst. 4 zákona myslí pozemky nabyté do vlastnictví po účinnosti rozhodnutí 
o uznání či změně honitby, jejíž jsou součásti, a zároveň po účinnosti zákona, který možnost změny 
honiteb na základě změny vlastnictví nově zavedl, tj. ke změně vlastnictví mělo dojít po 1. červenci 2002. 
Tato změna není limitována žádnou výměrou. Druhým předpokladem, aby mohlo ke změně hranic 
honitby dojít, je, že honební pozemky musí být souvislé s honitbou, k níž má jejich výměra přirůst, tj. musí 
se honební pozemky, u kterých došlo ke změně vlastnictví, nacházet na hranicích mezi jednotlivými 
honitbami. Tato skutečnost vyplývá z ust. § 17 odst. 5 zákona, kdy honební pozemky tvořící honitbu musí 
spolu souviset.  Pan Maxa vlastní pozemky od roku 1973 a paní Blahoutová od roku 2001. Tím nesplňují 
podmínku změny vlastnictví dle § 31 odst. 4 zákona. Dále správní orgán uvádí, že všechny pozemky 
uvedené v žádosti splňující podmínku změny vlastnictví (pozemky pana Nováka, pana Kadlece a pana 
Froulíka) žadatelé. Tyto pozemky jsou zcela obklopeny pozemky, u kterých došlo ke změně vlastnictví, a 
provedením nevytvářejí jednotný celek (nemají souvislost). Mezi těmito pozemky se nachází pozemky 
jiných vlastníků, kteří nejsou navržené změny ztratí souvislost s původní honitbou (Frymburk). V takovéto 
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situaci je nutné tyto pozemky přičlenit k honitbě Vojnice – Mačice, protože v důsledku provedené změny 
už nemohou nadále tvořit honitbu Frymburk (nemají s ní souvislost).  

Na základě shromážděných podkladů správní orgán oznámil v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního 
řádu všem jemu známým účastníkům zahájení správního řízení o změně hranic předmětných honiteb dle 
§ 31 odst. 4 zákona. Současně, vzhledem ke své výše uvedené úvaze, nařídil správní orgán v souladu 
s ust. § 49 odst. 1 správního řádu ústní jednání. Ústní jednání se konalo dne 26. června 2013 v 14:00 
hodin ve velké zasedací síni v sídle správního orgánu. K ústnímu jednání správní orgán  přizval všechny 
jemu známý účastníci řízení. Úvodem ústního jednání správní orgán ústně seznámil přítomné účastníky 
řízení s výše navrhovanou změnou hranice honiteb Frymburk a Vojnice – Mačice a s obsahem spisu č. j. 
49/13/ZPR/Han. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem (souvislost pozemků, návaznost pozemků 
k jednotlivým honitbám a k nabytí vlastnictví žadatelů k předmětným pozemkům po 1. 7. 2002) a průběhu 
ústního jednání, došlo k upřesnění hranice (popisu i zákresu) honiteb Frymburk a Vojnice – Mačice tak, 
aby hranice odpovídala zákonným předpokladům. Z ústního jednání byl správním orgánem vyhotoven 
zápis, který byl všemi přítomnými podepsán, jako důkaz souhlasu s výše upřesněnou hranicí mezi 
oběma honitbami. Zápis z ústního jednání je součástí spisu, který je uložen u správního orgánu.   

Všem účastníkům řízení bylo umožněno v průběhu správního řízení vyjádřit se ke shromážděným 
podkladům a případně navrhnout jejich doplnění. Tuto možnost využili a do spisu nahlédli pan Ing. Petr 
Hlavsa (místostarosta Honebního společenstva Frymburk – Kejnice), pan Staněk (starosta obce 
Frymburk) a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Před vydáním tohoto rozhodnutí nebyly 
u správního orgánu uplatněny žádné návrhy nebo připomínky. Správní orgán tím nezkrátil účastníky 
řízení na jejich právech a povinnostech.   

Vzhledem k uvedeným skutečnostem rozhodl správní orgán ve věci tak, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí.  

V souladu s ust. §31 odst. 4 zákona se výše uvedená změna hranice honitby provádí k 31. prosinci 
2013. Na základě změny výměr honiteb Frymburk a Vojnice – Mačice si jednotlivý držitelé honitby 
požádají příslušný správní orgán o změnu minimálních a normovaných stavů zvěře v honitbě.  

  
 

P o u č e n í   ú č a s t n í k ů: 
 

     Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu 
odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Sušice. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Lhůta pro 
podání odvolání se počítá ode dne doručení, nejdéle však od 10. dne uložení písemnosti k vyzvednutí. 
 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
                     Ing. Ivana  Z e m e n o v á 
                                                                                                 vedoucí Odboru životního prostředí  
 
 
 
 
Příloha: 

příloha č. 1 - Mapa zákresu změny hranic honiteb Frymburk a Vojnice – Mačice 
příloha č. 2 - Popis hranice honitby Frymburk a Vojnice – Mačice 
příloha č. 3 - Seznam pozemků vyjmutých z honitby Frymburk a začleněných do honitby Vojnice – 

Mačice 
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Rozdělovník: 

Obdrží účastníci řízení: 

 dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

listovní zásilkou doporučeně s dodejkou: 

- Pavel Novák, trvalým pobytem Vraný 4, 273 73 Vraný, zastoupený Ing. Aloisem Kadlecem, Na 
Břehu 438, 387 11 Katovice 

- Ing. Pavel Froulík, Bukovník 46, 342 01 Sušice, zastoupený Ing. Aloisem Kadlecem, Na Břehu 438, 
387 11 Katovice 

- Vendula Blahoutová, trvalým pobytem Damětice 1, 342 01 Sušice, zastoupená Ing. Aloisem 
Kadlecem, Na Břehu 438, 387 11 Katovice 

- Ing. Alois Kadlec, trvalým pobytem Na Břehu 438, 387 11 Katovice 
- Karel Maxa, trvalým pobytem Damětice 4, 342 01 Sušice, zastoupený Ing. Aloisem Kadlecem, Na 
Břehu 438, 387 11 Katovice 

- František Turek / roč. 1960/, trvalým pobytem Damětice 3, 342 01 Sušice 
- František  Turek /roč. 1987/, trvalým pobytem Damětice 3, 342 01 Sušice 
- Jiří Turek, trvalým pobytem Damětice 3, 342 01 Sušice 
- Otakar Kučírek, trvalým pobytem Husova 1414, 252 28 Černošice 
- Václava Kučírková, trvalým pobytem Husova 1414, 252 28 Černošice 
- Václav Staněk, trvalým pobytem Damětice 8, 342 01 Sušice 
- Vladimír Jána, trvalým pobytem Damětice 10, 342 01 Sušice 
- Jaruška Svátová, trvalým pobytem Žichovice 86, 342 01 Sušice 
- MVDr. Václav Jůn, trvalým pobytem Národní 1010, 383 01 - Prachatice II 
- Václav Jůn, trvalým pobytem Damětice 2, 342 01 Sušice 
- Honební společenstvo Frymburk - Kejnice se sídlem Frymburk 30, 342 01 Sušice, IČ 750 73 145, 
doručovací adresa Honební společenstvo Frymburk - Kejnice, Pavel Turek, Frymburk 30, 342 01 
Sušice 

- Honební společenstvo Vojnice - Mačice se sídlem Vojnice 1, 387 16 Volenice, IČ 632 90 014, 
doručovací adresa Honební společenstvo Vojnice - Mačice, Ing. Jaroslav Svoboda, Kaštanová 21, 
326 00 Plzeň  

 
datovou schránku: 

- Obec Domoraz se sídlem Domoraz, 342 01 Sušice, IČ 433 13 922 
- Obec Soběšice se sídlem Soběšice 125, 342 01 Sušice, IČ 002 56 072 
- Obec Frymburk se sídlem Frymburk, 342 01 Sušice, IČ 433 13 949 
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha - Nové Město, IČ 697 97 111 

- LČR, s. p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IC 421 96 451 zastoupená LS 
Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda, která má právo hospodařit na majetku ve 
vlastnictví státu   
 

veřejnou vyhláškou: 

- Emilie Jůnová, Damětice 2, Sušice 342 01   

 

 dle § 27 odst. 2: správního řádu: 

listinnou zásilkou doporučeně s dodejkou: 

- Myslivecké sdružení Frymburk, Kejnice se sídlem Frymburk, 342 01 Sušice, IČ 477 31 761, 
doručovací adresa Myslivecké sdružení Frymburk, Kejnice , František Turek, Damětice 3, 342 01 
Sušice 
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- Myslivecké sdružení Mačice se sídlem Vojnice 1, 387 16 Volenice, IČ 720 59 940, doručovací 
adresa Myslivecké sdružení Mačice, Ing. Jan Mačl, Mačice 38, 341 66 Soběšice  

 

 na vědomí: 

datovou schránkou: 

-  Městský úřad Strakonice, Odbor životního prostředí, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
 

listinnou zásilkou doporučeně s dodejkou: 

- Honební společenstvo Nezamyslice - Domoraz se sídlem Domoraz 4, 342 01 Sušice, IČ 750 
05 255; doručovací: Honební společenstvo Nezamyslce – Domoraz, Jaroslav Hanzlík, Nezamyslice 
35, 342 01 Sušice   

- Myslivecké sdružení Nezamyslice se sídlem Nezamyslice, 342 01 Sušice, IČ 663 65 597; 
doručovací adresa: Myslivecké sdružení Nezamyslice, Jaroslav Svatoš Nezamyslice 89, 342 01 
Sušice 

 
 

    Spoluvlastníku p. p. č. 219 k. ú. Frymburk paní Emilii Jůnové, Damětice 2 se doručuje vyvěšením 
na úřední desce. Toto oznámení musí být vyvěšeno v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu 
nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sušice a Obecního úřadu Frymburk. 
  
    Městský úřad Sušice, Odbor kancelář starosty a Obecní úřad Frymburk žádáme o zveřejnění na 
úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a o vrácení oznámení MÚ Sušice, 
Odbor životního prostředí. 
 
 
 
  

 
Vyvěšeno na úřední desce                                                        Sejmuto z úřední desky          

Dne…………………………                                                         Dne………………………… 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce                                     Sejmuto z elektronické  úřední desky          

Dne……………………… ….                                                        Dne………………………… 
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