Myslivecký záměr Mysliveckého spolku Doubnice, z.s. pro výkon práva
myslivosti v honitbě Chlístov pro období 1.4.2023 až 31.3.2033
1. Účel, poslání a činnost spolku
Předmětem hlavní činnosti spolku je veřejně prospěšná činnost.
Spolek byl založen za účelem uspokojování společného zájmu členů spolku, kteří hlavní činnost
spolku vykonávají za účelem naplňování poslání spolku. Cílem spolku není provádět výdělečnou
činnost za účelem získání individuálního prospěchu jeho členů.
Spolek bude plnit své hlavní poslání směřující ke zvelebování myslivosti zpravidla tím, že především
v zájmu svých členů:
a) svou péčí zajišťovat zlepšování životního prostředí (revitalizace krajiny apod.),
b) zajišťovat a zlepšovat životní prostředí zvěře,
c) prosazovat, zpřístupňovat a propagovat na veřejnosti ochranu přírody i myslivost, zejména
pořádáním kulturních a společenských akcí, v souladu se svým posláním,
d) podle svých možností zajišťovat chov, vypouštění, ochranu zvěře a péči o ni,
e) působit na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbát o zachování
mysliveckých zvyků a tradic,
f) rozšiřovat zájmové využití svých členů,
g) provádět praktickou část přípravy uchazečů o první lovecký lístek,
h) zajišťovat a organizovat rozvoj myslivecké kynologie, zejména zabezpečením chovu, výcviku a
použití lovecky upotřebitelných psů,
i) zajišťovat a organizovat rozvoj loveckého střelectví, zejména pečovat o bezpečnost v zacházení s
loveckými zbraněmi,
j) zajišťovat odpovídající veterinární opatření dle příslušných právních předpisů a pokynů
veterinárních orgánů a státní správy,
k) využívat pro plnění svého poslání státních i jiných dotačních programů.
Předmětem hlavní spolkové činnosti budou jednotlivé činnosti směřující k dosahování
obecného blaha. Těmito činnostmi se rozumí zejména:
a) ochrana myslivosti jako kulturního dědictví a aktivní péče o toto kulturní dědictví,
b) ochrana zvěře a ochrana ohrožených nebo zraněných živočichů i jiných živočišných druhů a péče
o ně,
c) ochrana životního prostředí,
d) práce s dětmi a mládeží se zaměřením na prohlubování zájmu mládeže o myslivost,
e) naplňování poslání spolku podle stanov, popř. další činnosti stanovené obecně závazným
právním předpisem.
Spolek bude provádět svou činnost v souladu se Zákonem o myslivosti, v platném znění, s právními
předpisy, stanovami a provozním řádem spolku.
Při své činnosti spolek bude spolupracovat s fyzickými a právnickými osobami a příslušnými
správními orgány na úseku ochrany přírody a krajiny, myslivosti, zemědělství, lesního hospodářství
a na dalších úsecích.

2. Plán mysliveckého hospodaření
Návrh plánu mysliveckého hospodaření, který je každoročně předkládán ke schválení orgánu státní
správy myslivosti podle § 36 zákona č. 449/2001 Sb. v platném znění, bude Myslivecký spolek
Doubnice, z.s. (dále jen nájemce) povinnen vypracovat v souladu s § 36 odst. 2 uvedeného zákona a
na jeho základě vydanými prováděcími předpisy.
Povinností nájemce bude předložit ve dvou výtiscích (originál + kopie) návrh plánu mysliveckého
hospodaření nejprve pronajímateli k vyjádření, a to nejméně třicet kalendářních dnů přede dnem jeho
předložení orgánu státní správy myslivosti.
Pronajímatel se k návrhu plánu mysliveckého hospodaření může do patnácti kalendářních dnů ode
dne jeho předložení nájemcem vyjádřit a vrátí jeden výtisk (originál) nájemci. Pokud tak
pronajímatel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že s návrhem plánu souhlasí.
Nájemce je povinen zapracovat do návrhu plánu mysliveckého hospodaření připomínky
pronajímatele obsažené ve vyjádření podle odst. (3) tohoto článku smlouvy, pokud nejsou v rozporu
se zákonem č. 449/2001 Sb., jeho prováděcími vyhláškami a obecně závaznými právními předpisy, a
to ještě před jeho předložením orgánu státní správy myslivosti. Pokud s připomínkami nebude
souhlasit, požádá pronajímatele o projednání připomínek. Nedojde-li po projednání připomínek
k dohodě o návrhu plánu, podá nájemce k příslušnému orgánu státní správy myslivosti návrh na
určení plánu mysliveckého hospodaření rozhodnutím. Návrh musí nájemce podat nejpozději do
patnácti kalendářních dnů po neúspěšném projednání připomínek k návrhu plánu s pronajímatelem.
Nájemce se zavazuje, že do návrhu plánu mysliveckého hospodaření nezahrne žádné opatření nebo
činnost podléhající souhlasu pronajímatele, nebude-li takový souhlas udělen ještě před předložením
návrhu plánu mysliveckého hospodaření pronajímateli.
Povinnost k předložení plánu mysliveckého hospodaření pronajímateli se považuje za splněnou
dnem, kdy byl návrh plánu pronajímateli prokazatelně doručen.
3. Myslivecké hospodaření a stavy zvěře
Rozhodnutím Městského úřadu v Třebíči o uznání společenstevní honitby Chlístov pod č.j.
106/8797/1992/206 - So, byly stanoveny jakostní třídy a minimální a normované stavy vybraných
druhů zvěře. Nájemce bude početní stavy vybraných druhů zvěře v honitbě udržovat maximálně na
stanovené úrovni s přihlédnutím k minimalizaci škod na nově založených lesních porostech po
kůrovcové kaplamitě a případně na zemědělských plodinách.
Nájemce se zavazuje, že při plnění své zákonem stanovené povinnosti ke každoročnímu sčítání stavů
zvěře vyrozumí pronajímatele o připravovaném sčítání, a to tak, že písemné oznámení o
připravovaném sčítání doručí pronajímateli do tří kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude orgánem
státní správy myslivosti oznámen termín, ve kterém má být sčítání provedeno.
Nájemce bude povinen předat výsledky sčítání v písemné formě do tří kalendářních dnů ode dne
sčítání pronajímateli.
Zvěř do honitby bude moci nájemce vypouštět pouze s předchozím písemným souhlasem
pronajímatele uděleným podle předem dohodnutých pravidel.
Nájemce bude v době nouze, ale i mimo toto období především pak v částech honitby s nižší
úživností, zvěř řádně a pravidelně přikrmovat kvalitním krmivem a celoročně předkládat zvěři liz.

Rovněž se nájemce zaměří na podporu těch druhů zvěře, které vlivem nejrůznějších vlivů z honitby
již zcela vymizely a nebo je jejich stav na kritické úrovni jako zajíc, bažant, koroptev, nejrůznější
druhy ptactva atd. Naopak, zaměření na tlumení nepůvodních tzv. invazních druhů.
Nájemce se chce zaměřit na zvýšení úživnosti a pestrosti honitby formou výsadby nejrůznějších
atraktivních dřevin a ovocných stromů pro zvěř, stejně tak ve spolupráci s hospodařícími subjekty,
založením biopásů nebo zvěřních políček, které zvěři poskytnou pestřejší pastvu a především
potřebný kryt.
4. Myslivecká zařízení a pořádek v honitbě
Veškerá myslivecká zařízení se nájemce zavazuje budovat tak, aby nenarušovala vzhled krajiny,
udržovat je v odpovídajícím stavu a jejich umístění vždy konzultovat s pronajímatelem a vlastníkem
daného pozemku. Samozřejmostí je udržovat pořádek v celé honitbě. Stará, vysloužilá a již
nepoužívaná zařízení likvidovat a krmná zařízení udržovat v čistotě a pravidelně dezinfikovat
z důvodu eliminace a prevence nejrůznějších škůdců a chorob zvěře.

5. Vzájemné vztahy a spolupráce
Nájemce se zasadí o budování vzájemných vztahů a vzájemnou spolupráci s pronajímatelem, se
všemi zemědělskými subjekty hospodařícími v honitbě, jakožto se zástupci LČR, Lesního družstva
Čechočovice, dotčenými obcemi a ostatními vlastníky honebních pozemků. Se všemi výše
zmíněnými být v kontaktu a jakékoliv připomínky, nedostatky být připraven okamžitě řešit ke
vzájemné spokojenosti.
6. Naše dosavadní aktivity
Pomoc obci Markvartice při výsadbě lesních stromků (duben 2022), zakrývání silážní jámy pro
zemědělskou společnost Rolnická společnost Lesonice (říjen 2021), vyžínání stromků v oplocence
pro obec Markvartice (červen 2022), sběr kamene pro ZD Stařeč (květen 2022). Rovněž je plánovaná
výpomoc s výsadbou lesních stromků pro obec Chlístov a další aktivity.
7. Naše přednosti
a) Někteří naší členové mají velmi bohaté zkušenosti s výkonem práva myslivosti právě v naší
honitbě, ostatní v jiných honitbách
b) Naši členové mají velmi dobré až nadstandarní vztahy se zemědělskými subjekty hospodařícími
v naší honibě
c) Aktuální průměrný věk našich členů je 47 let
d) Jsme připravení příjímat nové členy, především ty, kteří projeví skutečný zájem o výkon práva
myslivosti
e) Náš spolek je připraven okamžitě příjímout za čestné členy (členy Seniory) ze stávajícího spolku
ty nejstarší myslivce (nad 80 let), kteří se výraznou měrou zasadili o řádnou myslivost v naší honitbě
f) Náš spolek má 4 členy s vysokoškolským vzděláním zemědělského a lesnického zaměření

g) Náš myslivecký záměr byl na valné hromadě Honebního společenstva Chlístov podpořen téměř
500 hlasy
h) Náš člen, který byl navržen na funkci mysliveckého hospodáře má téměř 30letou praxi s výkonem
práva myslivosti v naší honitbě a z toho 2 roky právě ve funkci mysliveckého hospodáře
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