
č. smlouvy 4319114866

Dohoda o náhradě 

za přičlenění honebních pozemků

1. Statutární město Brno
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, PSČ 601 67 

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou 
IČ: 449 92 785 
Bankovní spojení:

k podpisu pověřena JUDr. Marta Kolková, vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství
a zemědělství MMB
(dále také „vlastník pozemků11)

a

2. Honební společenstvo Předklášteří, IČ 711 635 22
zastoupené honebním starostkou Anežkou Hasoňovou 

Porta Coeli 1001, 666 02 Předklášteří

(dále jen „držitel honitby11)

uzavírají ve smyslu ust. § 30 odst. 2 zákona ě. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu:

I.
Úvodní ustanovení

Na základě rozhodnutí Městského úřadu v Tišnově, Odboru životního prostředí č.j. OŽP 
3734/03/Ma ze dne 9.4.2003 byla uznána honitba s názvem Předklášteří. Statutární město 

Brno bylo členem Honebního společenstva Předklášteří, které je držitelem výše uvedené 
honitby, a to na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z4/002 konaného dne 

17.12.2002. Na základě usnesení Z8/12. Zastupitelstva města Brna konaného dne 
10.12. 2019 statutární město Brno vystoupilo z Honebního společenstva Předklášteří.

II.
Náhrada za přičlenění

1. Podle ust. § 30 odst. 2 zákona o myslivosti náleží vlastníku pozemku, přičleněného 

k honitbě, náhrada za přičlenění honebních pozemků (dále jen „náhrada11). Obě smluvní 
strany se dohodly, že náhrada bude činit 100,- Kě za 1 ha lesního pozemku a rok 

a 100,- Kě za 1 ha ostatních pozemků a rok.
2. Celková výše náhrady za rok 2020 - 2030 činí 17.800,- Kč ročně, včetně DPH.
3. Splatnost náhrady je vždy k 31.3. následujícího kalendářního roku.
4. Náhrada bude vlastníkem pozemků držiteli honitby každoročně fakturována. Faktura bude 

vystavena vždy nejpozději do 28. února příslušného roku.
5. Náhrada je splatná na účet vlastníka pozemků vedený u
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III.
Doba trvání

Dohoda se uzavírá na dobu existence honitby.

IV.
Ostatní ujednání

1. Na pozemcích uvedených v či. I této dohody nesmí být držitelem ani uživatelem honitby 

budovány žádné trvalé stavby. Stavby dočasného charakteru sloužící k výkonu práva 
myslivosti a k řádnému chovu zvěře mohou být budovány jen s předchozím písemným 

souhlasem vlastníka pozemků.
2. V případě změny identifikačních údajů (název, sídlo, statutární zástupce atd.) se obě 

smluvní strany zavazují vzájemně se do 15 dnů o této změně informovat.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Před uplynutím období stanoveného v čl. II odst. 2 této dohody bude provedena 

aktualizace této dohody, spočívající ve stanovení nového období a revizi výše náhrady 
s ohledem na aktualizaci pozemků. Tato aktualizace bude provedena písemně formou 

číslovaných dodatků.
2. Případné další změny nebo doplňky této dohody mohou být taktéž provedeny pouze 

písemně, formou číslovaných dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

dvě vyhotovení.
4. Práva vyplývající z této dohody nejsou přenosná na třetí osobu.

VI.
Doložka

Vzor této dohody byl schválen Radou města Brna na její schůzi č. R6/102. konané dne 
7.5.2013.

V Brně dne 31. 12.2019 V Předklášteří dne 17. 12. 2019

za statutární město Brno 
JUDr. Marta Kolková 

vedoucí Odboru vodního a lesního 
hospodářství a zemědělství MMB 

pověřena podpisem R6/102. RMB

za Honební společenstvo 
Anežka Hasonová
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