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V souladu s §14 odst. 5) písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů poskytujeme následující informace na základě Vaší žádosti. 

 

Dotaz 1: Pronajímá obec Čížová své lesní pozemky k výkonu práva myslivosti jiným 

subjektům – uživatelům honitby? 
Odpověď: Obecně se pozemky pro výkon práva myslivosti nepronajímají, ale stávají se součástí 

honitby na základě rozhodnutí státní správy myslivosti a to jako pozemky člena honebního 

společenstva nebo pozemky přičleněné u honiteb společenstevních nebo jako pozemky, které 

jsou součástí vlastnické honitby. Obec nepronajímá tyto pozemky žádným uživatelům honitby. 

Z charakteru dotazu lze dovodit, že tazatel se ptá, zda jsou lesní pozemky v majetku obce 

součástí jiných honiteb (obec Čížová nemá vlastnickou honitbu) a tito vlastníci honiteb, jejichž 

součástí, jsou lesní pozemky v majetku obce, tyto honitby pronajímají jiným subjektům – 

uživatelům honiteb. Na tuto otázku odpovídám ano lesní pozemky v majetku obce jsou součástí 

několika honiteb. 

Jakým konkrétně a kolik ha? 

Odpověď: Lesní pozemky v majetku obce Čížová jsou součástí honiteb Skrýšov, Ostrý a 

Dobešice a to o výměře 114,94 ha. 

 

Dotaz 2.: Uplatnila obec Čížová nárok na úhradu škody za zničení lesního porostu zvěří 

dle zákona č. 449/2001 Sb., za rok 2021-2022 u uživatelů honiteb? 
Odpověď: Ano uplatnila. 

 

Dotaz 3 : Uplatnila obec Čížová nárok na úhradu škody za zničení lesního porostu zvěří 

za rok 2021-2022 v jaké konkrétní výši? 
Odpověď: Obec Čížová uplatnila nárok na úhradu škody za zničení lesního porostu zvěří za rok 

2021-2022 v konkrétní výši 23 990,- Kč.  

 

V rámci transparentního fungování veřejné správy a v rámci přiměřeného poučení dotazující se 

osoby Vám sděluji, že škoda za zničení lesního porostu je pouze jedna ze škod, které může 

vlastník pozemku uplatnit v rámci uplatnění náhrady škod způsobených zvěří. Váš dotaz je však 

směřován pouze na škody za zničení lesního porostu. 

 

Omlouvám se za prodlevu v odeslání odpovědi, která byla způsobená čerpáním dovolené. 
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