Podmínky za jakých bude prováděn výkon práva myslivosti v honitbě Kobylá:
- výkon práva myslivosti je umožněn členům honebního společenstva a členům honebního
výboru, kteří jsou držiteli platného loveckého lístku, zbrojního průkazu a platného pojištění
vztahujícího se na škody, které mohou vzniknout při výkonu práva myslivosti,
- členovi honebního společenstva, který splňuje výše uvedené podmínky, bude na jeho žádost
vystavena povolenka k lovu s dobou platností do konce kalendářního roku, její vydání je
podmíněno úhradou poplatku 1.000,-Kč, který člen honebního společenstva před převzetím
povolenky k lovu uhradí honebnímu společenstvu,
- člen honebního společenstva, který splňuje podmínky pro vystavení povolenky k lovu,
může k výkonu práva myslivosti přizvat další osobu, která nemusí být členem honebního
společenstva, je držitelem platného loveckého lístku, zbrojního průkazu a pojištění
vztahujícího se na škody, které mohou vzniknout při výkonu práva myslivosti, tato osoba,
před převzetím povolenky k lovu uhradí honebnímu společenstvu poplatek 1.000,-Kč,
- povolenka k lovu může být vystavena i osobě, která není členem honebního společenstva a
to v případě, že je v honitbě prováděn poplatkový lov, nebo výcvik loveckého psa, poplatek
za vystavení povolenky k lovu se v těchto případech nestanovuje, podmínky za jakých bude
poplatkový lov nebo výcvik loveckého psa prováděn, je předmětem dohody mezi smluvními
stranami,
- v případě, že počet osob provádějících výkon práva myslivosti je nedostačující, může
honební výbor rozhodnout o vystavení povolenky k lovu i osobě, která o to požádá, není
členem honebního společenstva a uhradí poplatek ve výši 5.000,-Kč za kalendářní rok,
- osoby, které provádí výkon práva myslivosti nejsou nijak omezeny v pohybu honitbou a dle
svého uvážení mohou užívat myslivecká zařízení, která jsou v majetku honebního
společenstva,
- další činnosti spojené s výkonem práva myslivosti musí být prováděny tak, aby nebyla
způsobena škoda na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, nebo pěstovaných
plodinách, případně, aby tyto škody byly akceptovatelné ze strany majitelů, nebo uživatelů
těchto pozemků,
- veškerý lov zvěře bude prováděn v souladu se zněním zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
a zněním prováděcích vyhlášek,
- lov spárkaté zvěře budou provádět osoby, které daný druh zvěře mají uvedený v povolence
k lovu,
- veškerá ulovená spárkatá zvěř je majetkem honebního společenstva, s výjimkou selete, které
náleží lovci, dále třetího v pořadí uloveného lončáka a v lichém pořadí dalšího lončáka
uloveného jedním lovcem v kalendářním roce,
- veškerá ulovená spárkatá zvěř bude do 24 hod. od ulovení předložena mysliveckému
hospodáři,
- člen honebního společenstva má přednostní právo na odkoupení ulovené zvěře a to za cenu
obvyklou v daném kalendářním roce.
Poplatek za vystavení povolenky k lovu musí být uhrazen do pokladny honebního
společenstva, tj. u místostarosty HS Zuzany Jochmannové, plátci bude o provedené úhradě
vystaven doklad, na základě jehož předložení myslivecký hospodář vystaví povolenku
k lovu s dobou platnosti do konce kalendářního roku.
Výbor honebního společenstva

