Honitba Bažantnice Klešice – informace
pro občany
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí zamítl
rozhodnutím, které nám bylo doručeno datovou schránkou dne 19.06.2013 žádost uživatele
honitby Bažantnice Klešice o nařízení zákazu vstupu do honitby.
Z odůvodnění vybíráme :
 je třeba respektovat zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů,
který některými svými ustanoveními chrání části přírody a zvěř před škodlivými zásahy
lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty, například před volně pobíhajícími psy
 každý, kdo vstupuje do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému
ohrožování nebo zraňování zvěře, k poškozování jejích životních podmínek
 zákaz rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti záporně působící
na život zvěře jako volně žijících živočichů, pokud nejde o činnosti při obhospodařování
pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb jako součástí krajiny
 nelze poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování, pozorování a
lov zvěře a další myslivecká zařízení. Zákon o myslivosti též zakazuje vlastníkům
domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů, nechat je
volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.
Pro honitbu Bažantnice Klešice je ustanovena myslivecká stráž, která má statut úřední
osoby. Ta může či je oprávněna v případě porušování ustanovení zákona o myslivosti
např. :
 občana legitimovat
 je povinna prokázat se občanovi na jeho požádání průkazem a odznakem myslivecké
stráže
 ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky podle zvláštního právního
předpisu
 usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší
než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř
Porušení zákona o myslivosti je myslivecká stráž povinna hlásit orgánu státní správy
myslivosti (MěÚ Chrudim), který daný problém bude řešit.
Důležité tedy je :
 nenechávejme volně pobíhat své psy či jiná domácí zvířata a chovejme se
v přírodě tak, jak je třeba
 samozřejmostí by mělo být oboustranně slušné chování a vzájemný přístup –
tedy ze strany občana i myslivecké stráže

