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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

A )   schvaluje  

 

 

1. poskytnutí finančního příspěvku k podpoře snížení stavů černé zvěře  na  

nehonebních pozemcích  v Ústí nad Labem  pro období prosinec 2016  až 

listopad 2017 včetně  ve výši 0,30 tis. Kč/kus ulovené černé zvěře při 

společném lovu a při individuálním lovu, v maximální výši 20 tis. Kč na 

jeden  myslivecký spolek, a to  těmto mysliveckým spolkům: 

Myslivecký spolek Labské stráně  Malečov, IČ 44553544  

Myslivecký spolek  „Nový Dvůr“, z.s., IČ 75090627 

Myslivecká společnost Němčí–Malečov, z.s., 70922993 

Myslivecký spolek Chvalov – Přemyslovka , IČ 44552050   

Myslivecký spolek Diana Ústí nad Labem, IČ 44554290 

Myslivecký spolek Jedlová hora, IČ 44554249.    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Důvodová zpráva: 
 

 

Odbor životního prostředí má v neinvestičních výdajích rozpočtu na rok 2016 

vyčleněnu částku 120 tis. Kč jako příspěvek (tzv. zástřelné)  na podporu mysliveckým 

spolkům  ke snížení výskytu černé zvěře na nehonebních pozemcích v rámci města 

Ústí nad Labem. Pro stejné účely je částka 120 000,- Kč vyčleněna i v návrhu  

rozpočtu pro rok 2017.   

 

Pronikání černé zvěře do městských aglomerací je stále častější. Platí to i o  Ústí nad 

Labem, které  se vyznačuje vhodnými podmínkami pro pohyb této zvěře (charakter 

terénu, vysoký podíl zeleně, bezprostřední kontakt zástavby a lesů). 

Faktické škody na majetku černá zvěř způsobuje soukromým subjektům (nejčastěji 

majitelé zahrádek a zahrad), ale i městu Ústí nad Labem. Majetek města Ústí nad 

Labem  byl v roce  2016  významně poškozen  např. rozrytím  fotbalového hřiště  

Skorotice, dopravního hřiště Krásné Březno  či plaveckého areálu Klíše. Výskyt prasat 

(bez ohledu na denní dobu, výskyt lidí  a provoz v místě) v některých městských 

lokalitách  a přímo v zástavbě (např. sídliště Severní Terasa, areál dopravního podniku 

Všebořice)  představuje  potenciální nebezpečí pro občany. Hlášeno bylo v roce 2016 

cca 50 případů  škod či výskytu divočáků ve městě.   

Situaci s černou zvěří ve městě Ústí nad Labem a v přilehlé urbanizované krajině se již 

několik let snaží řešit myslivecké spolky  (MS) ve spolupráci s odborem životního 

prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, státní a městskou policí a dalšími 

subjekty. V současnosti je problém v Ústí nad Labem řešen individuálním lovem na 

nehonebních pozemcích na základě rozhodnutí o pověření MS k lovu na nehonebních 

pozemcích  dle zákona o myslivosti,  zvýšeným odstřelem na pozemcích honebních (tj. 

mimo zástavbu), doplňkově pak umístěním odchytových zařízení (klecemi) na 

nehonebních pozemcích, používáním pachových ohradníků apod.  

I přes stále narůstající počty ulovených divokých prasat se  nedaří situaci dostat pod 

kontrolu. Jen pro příklad: v mysliveckém roce 2013/2014 bylo na území obce 

s rozšířenou působností Ústí nad Labem uloveno 1367 kusů černé zvěře, avšak již o 

rok později (tj. 2014/2015) byl vykázán odlov přes  2000 kusů. Nejvíce kusů bylo 

uloveno v honitbách, které sousedí s městem Ústí nad Labem.  

 

Myslivost v České republice je zájmovou činností, náklady spojené s lovem musí 

hradit sám MS nebo každý jednotlivý myslivec ze svého. Další podstatným faktem je, 

že myslivci nemají zákonnou povinnost řešit situaci s černou (či jakoukoliv jinou) 

zvěří přímo ve městě (tedy mimo svou uznanou honitbu). Lov zvěře na nehonebních 

pozemcích je tedy věcí dobrovolnou ze strany MS, nelze jí vynucovat, a to ani 

v případě, že MS je rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti pověřeno odstřelem 

zvěře ve městě.      

Návrh na poskytnutí příspěvku MS formou tzv. zástřelného reaguje, vedle  faktické 

potřeby zvýšení odstřelu černé zvěře, i na  okolnost,  že odstřel zvěře na nehonebních 



 
 

pozemcích v Ústí nad Labem anebo na honebních pozemcích v kontaktu se zástavbou,  

je spojen  se zvýšenými  bezpečnostními riziky (pohyb obyvatel do pozdních nočních 

hodin, apod.) a současně  je  prováděn  jako dobrovolná činnost  členů mysliveckých  

sdružení, tj. v jejich volném  čase  a převážně v nočních hodinách.  

Současně návrh zohledňuje okolnost, že potenciál největšího efektu z hlediska 

množství odlovené černé zvěře má tzv. společný lov (dále také jen naháňka). 

V podmínkách Ústí nad Labem (s většími plochami zeleně uvnitř města) nelze 

podceňovat ani účinek tzv. individuálního lovu (lov prasat na  povolených místech 

jednotlivými myslivci, zpravidla v nočních hodinách) - v některých částech města  

představuje dokonce účinnější  a hlavně celoroční formu lovu.    

Předložený návrh uvažuje podporu v lovecké sezóně  2016-2017   (termíny naháněk  

obvykle listopad až leden, individuální lov  na nehonebních pozemcích  celoročně).   

Příspěvek  byl MS poskytnut  pro společné podzimní lovy již v roce 2015 (říjen-

listopad). Lovy byly realizovány formou vyhnání zvěře z míst známého 

koncentrovaného výskytu v nehonebních plochách a odstřelem až na hranici 

honebních ploch.  V rámci 12ti naháněk bylo uloveno 59 prasat, vyplaceno bylo 

zástřelné ve výši 17 700,- Kč.  

Podmínky pro poskytnutí příspěvku: 

1) Jako příjemci jsou navržena MS, která spravují honitby přilehlé k  městu Ústí nad 

Labem resp. zahrnující katastry  s nehonebními pozemky v zástavbě města Ústí nad 

Labem:   

 Myslivecký spolek Labské stráně  Malečov, IČ 44553544  

 Myslivecký spolek  „Nový Dvůr“, z.s., IČ 75090627 

 Myslivecká společnost Němčí–Malečov, z.s., 70922993 

 Myslivecký spolek Chvalov – Přemyslovka , IČ 44552050   

 Myslivecký spolek Diana Ústí nad Labem, IČ 44554290 

 Myslivecký spolek Jedlová hora, IČ 44554249    

 

2)Výše příspěvku: zástřelné je navrženo ve výši 300,- Kč za každý jednotlivý 

odstřelený kus černé zvěře v rámci naháňky anebo v rámci individuálního lovu  na 

nehonebních pozemcích, bez rozlišení pohlaví a věku. Příspěvek bude poskytnut ve 

výši odpovídají součtu zástřelného za  jednotlivé  odstřelené kusy,  nejvýše však do 

výše  20 000,- Kč na jedno MS  v  každém roce.     

3)Podmínkou vyplacení zástřelného je provedení naháněk  na nehonebních pozemcích 

v městě Ústí nad Labem a honebních pozemcích, které na ně navazují (tj. s vyhnáním 

zvěře z pozemků nehonebních na honební plochy ), a to alespoň 1x v roce 2016  a 4x 

v roce 2017.     

4)V roce  2017  je podmínkou vyplacení zástřelného v rámci individuálního lovu   

ohlášení  provedení lovu  na dispečink  Městské policie  bezprostředně po lovu. V roce 

2016 i 2017 je podmínkou  uvedení odlovu v  měsíčních  výkazech  lovu.    



 
 

5)Termín každé naháňky bude oznámen nejméně 10 dnů dopředu Magistrátu města 

Ústí nad Labem, odboru ŽP,  za účelem zajištění koordinace naháňky s dalšími 

zainteresovanými subjekty (zejména  orgán státní správy myslivosti, státní a městská 

policie).  

6)Jako podklady pro vyplacení  příspěvku  budou sloužit přehledy odlovené černé 

zvěře při každé naháňce (počet kusů s odlišením pohlaví a věku, fotografie z výřadu, 

čísla plomb) a přehled  zvířat ulovených v rámci individuálního lovu (počet kusů,  

datum a místo odlovu, čísla plomb) předložené   za období prosinec  2016  a dále  za 

následující období do listopadu 2017 včetně.  Podklady budou předloženy Magistrátu  

města Ústí nad Labem, odboru ŽP.    

7) V případě pochybnosti o proplacení zástřelného bude rozhodující stanovisko 

poskytovatele příspěvku. Další podmínky mohou být stanoveny ve smlouvě o 

příspěvku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


