
 

Magistrát města České Budějovice   
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím   

 

 
Pozemky – součástí honitby 

 

 

 „Žádost o poskytnutí informací – 1. je některý z pozemků parc. č. 2720/19, parc. č. 2717/7, parc. č. 2720/22, parc. č. 

2720/51, parc. č. 2720/55, parc. č. 2720/56, parc. č. 2720/61, parc. č. 2671/3, parc. č. 2671/13, parc. č. 2671/16, parc. č. 

2671/19, parc. č. 2671/11, parc. č. 2720/20, parc. č. 2720/18, parc. č. 2720/24, parc. č. 2720/21, parc. č. 2720/23, parc. č. 

2720/17, parc. č. 2720/42, parc. č. 2720/12, parc. č. 2720/46, parc. č. 2671/9, parc. č. 2720/11, parc. č. 2720/44, parc. č. 

2720/16, parc. č. 2720/25, parc. č. 2671/2 v katastrálním území České Budějovice 6, obec České Budějovice („Pozemky“) 

součástí honitby? 

2. Jestliže jsou Pozemky součástí honitby, žádáme o doložení rozhodnutí, kterým byla příslušná honitba zřízena a dále o 

doložení dalších rozhodnutí, kterými byla stanovena výměra této honitby. 

3. Jestliže jsou Pozemky součástí honitby, žádáme o poskytnutí výpisu z rejstříku honebních společenstev a poskytnutí 

stanov příslušného honebního společenstva.“ 

 

K výše uvedenému Vám povinný subjekt na základě podkladů získaných prostřednictvím pracovníka příslušného orgánu 

státní správy myslivosti (odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice) dle § 57 odst. 4 zákona č. 

449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující. 

ad 1) 

Ano, některé z uváděných pozemků jsou součástí honitby, a to honitby „Nedabyle“. 

ad 2) 

Rozhodnutí o uznání honitby „Nedabyle“, č. j. Mysl. 7541/92/Max., ze dne 25. 2. 1993, povinný subjekt zasílá v příloze.  

Přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí je soupis všech konkrétních parcel začleněných do honitby. Tuto přílohu má k dispozici 

pracovník orgánu státní správy myslivosti pan Pavel Šíma, tel. 386 801 125; e-mail: simap@c-budejovice.cz, dále pak 

honební starosta.  

ad 3) 

Stanovy honebního společenstva „Nedabyle“ přijaté na valné hromadě daného honebního společenstva dne 22. 2. 2013, č. 

j. OOZP/2169/2013/Vot, povinný subjekt zasílá v příloze. 

Data z rejstříku honebních společenstev, která povinný subjekt může dle InfZ poskytnout jsou následující – Honební 

společenstvo Nedabyle, se sídlem: Doubravice 57, 370 06 České Budějovice, IČO: 750 32 465. 

 

         

 

 

           

 

 

           

 

    

 

 

 
   

 

 

 

                  

 


