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Městský úřad Břeclav
odbor životního prostředí
náměstí T.G.M. 3

Břeclav, 69Q 81

Čj/M UBR 15528/2010

V Břeclavi 3/3. 2010

S/Ar/;. ; MVBR - S 13571/2010 OŽP- Mí

l Mízuje: Ing. Lubor Míček
tel: 519 3 ti 24í

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. - odpověď
Dne 22. 2. 2010 pod č.jMUBR 13571/2010 obdržel Městský úřad Břeclav, odbor
životního prostředí Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve zněm pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
informacích'‘). V této žádostí požadujete poskytnout informace o přerušeném správním řízení
ve věci přičlenění honebních pozemků v k.ú. Lednice k honitbě Lednice- Polní.

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí Vám k výše uvedenému sděluje následující:

Okresní úřad Břeclav, referát životního prostředí obdržel dne 18.12.2002 pod č.j. 3188/02
žádost Honebního společenstva Pod hájem Charvátská Nová Ves ve věci přičlenění
honebních pozemků v k.ú. Lednice k honitbě „Pod hájem'4 Charvatská Nová Ves. Tato
žádost byla doplněna dne 12.6.2009 pod č.j. MUBR 42901/2009.
Dne 14.4.2003 pod č.j. 761/03 obdržel Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí
žádost Honebního společenstva Lednice- polní ve věci přičlenění honebních pozemků v k.ú.
Lednice k honitbě Lednice- polní.
Správní řízení bylo zaliáj eno z vlastního podnětu dne 7.10.2003, kdy Městský úřad Břeclav,
odbor životního prostředí zahájil řízení o přičlenění honebních pozemků v k.ú. Lednice a
v k.ú. Charvátská Nová Ves k honitbě Lednice -polní a k honitbě „Pod Hájem“ Charvatská
Nová Ves.
Dne 13.11.2003 vydal Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí pod č.j. 1273/2/03206/1/Sf a pod č.j. 1272/2/03-206/1/Sf rozhodnutí, ve kterých přičlenil část honebních
pozemků ze zaniklé honitby Lednice v k.ú.Lednice a v k.ú.Charvátská Nová Ves k honitbě
Lednice- polní a k honitbě „Pod Hájem44 Charvatská Nová Ves.

Proti rozhodnutí Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí pod č.j. 1272/2/03206/1/Sf ze dne 13.11.2003 podalo Honební společenstvo Lednice- polní dne 2.12.2003
odvolání pod č.j. 1832/03 pro procesní a hmotněprávní vady v obsahu označeného rozhodnutí
i v řízení, které mu předcházelo.
Dne 9.12.2003 byly vyrozuměni dopisem č.j. 1832/03-206/1/Sf všichni účastníci řízení o
obsahu podaném odvolání a vyzváni k vyjádření.
Dne 12.1.2004 byla celá věc postoupena na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.V rámci odvolacího
řízení vydal krajský úřad rozhodnutí pod č.j. JMK 21537/2004/OŽPZ-Ho ze dne 15.6.2004,
které nabylo právní moci dne 7.7.2004. Tímto rozhodnutím změnil odvoláním napadené
rozhodnutí městského úřadu tak, že ve výroku rozhodnutí nebyla ve výčtu přičleněných
honebních pozemků uvedena parcela č. 1885 v k.ú. Lednice, která je nehonební pozemek dle
§ 2 písm.e) zákona č.449/2001 Sb.,o myslivosti a ostatní části výroku napadeného rozhodnutí
se nezmění.
Proti rozhodnutí krajského úřadu podalo Honební společenstvo Lednice- polní žalobu ke
krajskému soudu v Brně, v níž poukazovalo na nezákonný průběh řízení.
Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 31.8.2006, č.j. 30 Ca 201/2004- 41 žalobu zamítl a
rozhodnutí pod č.j. 1272/2/03-206/1/Sf ze dne 13.1L2003 potvrdil. Proti tomuto rozsudku
podalo Honební společenstvo Lednice- polní kasační stížnost.
Nej vyšší správní soud svým rozsudkem č.j. 4 As 47/2007 ze dne 30.6.2008 zrušil rozsudek
Krajského soudu v Brně ze dne 31.8.2006 č.j. 30 Ca 201/2004- 41 a věc vrátil tomuto soudu
k dalšímu řízení.
Krajský soud v Brně rozsudek č.j. 30 Ca 165/2008- 104 ze dne 25.8.2008 , který nabyl právní
moci dne 29.9.2008 rozhodnutí krajského úřadu č.j. JMK 21537/2004/OŽPZ- Ho ze dne
15.6.2004 zrušil pro vady řízení a věc vrátil krajskému úřadu k dalšímu řízení.
Dne 10.12.2008 obdržel městský úřad rozhodnutí od Krajského úřadu Jihomoravského kraje
pod č.j. JMK 125638/2008, kterým rozhodnutí Městského úřadu Břeclav, odboru životního
prostředí ze dne 13.11.2003 pod č.j. 1272/2/03-206/1/Sř ruší a řízení zastavuje, neboť v téže
věci bylo dne 14.4.2003 zahájeno řízem na základě žádosti Honebního společenstva Lednicepolní.
Vzhledem k tomu, že městský úřad je vázán názorem Nejvyššího správního soudu, vyzval dne
9.2.2009 žadatele Honební společenstvo Lednice - polní, aby do 9.4.2009 odstranil a doplnil
nedostatky, ve věci přičlenění honebních pozemků v k.ú.Lednice.
Dne 8.4.2009 pod č.j. MUBR 26799/2009 obdržel městský úřad Břeclav, odbor životního
prostředí od Honebního společenstva Lednice- polní doplnění podkladů pro posouzení žádosti
o přičlenění honebních pozemků.
Protože byla dne 18.12.2002 pod č.j. 3188/02 jako první podána žádost ve stejné věci od
Honebního společenstva Charvátská Nová Ves a to ještě před podáním žádosti Honebního
společenstva Lednice- polní, která byla na městský úřad podána až 14.4.2003 pod č.j. 761/03,
vydal městský úřad dne 16. 6. 2009 rozhodnutí pod č.j. MUBR 46327/2009. Tímto
rozhodnutím přerušil vedené správní řízení ve věci přičlenění honebních pozemků v k.ú.
Lednice a v k.ú. Charvátská Nová Ves khonitbě Lednice-polní pro předběžnou otázku o
přičlenění honebních pozemků v k.ú.Lednice a v k.ú.Charvátská Nová Ves k honitbě „Pod
hájem* *Charvátská Nová Ves z důvodu, že nelze vést dvě řízení ve stejné věci.
Dne 2. 7. 2009 dal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí dopisem
pod č.j. JMK 82563/2009 na vědomí rozhodnutí ze dne vydání 22. 6. 2009, ve kterém zamítl
žádost vlastníka pozemků Obce Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice ve věci
prohlášení honebních pozemků v k.ú.Lednice( p.č.2333, 2334, 2339, 2340, 2341, 2335/1,
2335/2, 2364/7) za pozemky nehonební.
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Následně dopisem ze dne 24. 7. 2009 pod č.j. JMK 104551/2209 zaslal Krajský úřad
Jihomoravského kraje oznámení o podaném odvolání vlastníka výše uvedených honebních
pozemků proti rozhodnutí krajského úřadu č.j. JMK 82563/2009, kterým byla zamítnuta
žádost Obce Lednice ve věci prohlášení honebních pozemků vk.ú.Lednice za pozemky
nehonební. Toto podání odvolání bylo učiněno prostřednictvím Krajského úřadu
Jihomoravského kraje na Ministerstvo zemědělství.
Protože se jedná o honební pozemky, které jsou součástí honebních pozemků v k.ú.Lednice
určených k přičlenění a jejich prohlášením za pozemky nehonební by došlo ke změnám v
přičlenění pozemků, vydal dne 24. 8. 2009 Městský úřad Břeclav,odbor životního prostředí
rozhodnutí pod č.j. MUBR 59904/2009 ve kterém zahájené správní řízení ve věci přičlenění
honebních pozemků vk.ú. Lednice a vk.ú. Cfaarvátská Nová Ves khonitbě „Pod hájem“
Charvatská Nová Ves přerušil pro předběžnou otázku než bude pravomocně rozhodnuto, jestli
honební pozemky určené kpřičlenění vk.ú.Lednice ( p.č. 2333, 2334, 2339, 2340, 2341,
2335/1, 2335/2, 2364/7) budou prohlášeny za nehonební. Toto pravomocné rozhodnutí má
vliv na přičlenění honebních pozemků v rámci vedeného správní řízení.
Dne 1.10.2009 dalo dopisem Ministerstvo zemědělství ČR na vědomí rozhodnutí č.j.
27465/2009-16230, kterým se rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí č.j. JMK 82563/2009 ze dne 22.6.2009 potvrzuje a odvolání se zamítá.
V současné době Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí neobdržel žádné
pravomocné rozhodnutí ve věci prohlášení honebních pozemků vk.ú. Lednice (p.č. 2333,
2334, 2339, 2340, 2341, 2335/1, 2335/2, 2364/7) za pozemky nehonební.
Po odstranění překážky řízení bude Městský úřad Břeclav pokračovat v přerušeném správním
řízení ve věci přičlenění honebních pozemků v k.ú.Lednice a v k.ú.Charvátská Nová Ves.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí
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