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Vaše značka:  
Ze dne: 16. 11. 2021 
Č. j.: MULTM/0081725/21/KST/ECh 
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Bc. Martina Skoková 
Telefon: +420 416 916 206 
E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 
 
Litoměřice 30. 11. 2021 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane doktore, 
 
dne 16.11.2021 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících 
informací: 
 
Požadované informace: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, žádám o poskytnutí informace, kdo je držitelem či uživatelem honitby 
v půdních blocích 8504/7, 8501/5, 8501/3, 9506/3, 9506/4, 9710/12, 9901/15, 9803/12, 
9803/11 a 9807. Žadatel předpokládá, že označené půdní bloky spadají pod honitbu 
s označením CZ4205110023, na niž myslivecky hospodaří MS Kalich z.s. 
Vzhledem k tomu, že uvedená informace bude sloužit důkazním prostředkem v soudním 
řízení prosím o poskytnutí mapy s označením honiteb, ze které by bylo zřejmé, že 
uvedené půdní bloky spadají pod konkrétní honitbu, a pak konkrétního držitele nebo 
uživatele honitby označit. 
 
Poskytnuté informace: 

Ano, označené půdní bloky spadají pod honitbu Kalich Ploskovice s označením 
CZ4205110023. Držitelem této honitby je Honební společenstvo Kalich Ploskovice, 
412 01 Třebušín 145, IČO: 71011013. Uživatelem této honitby je Myslivecká 
společnost Kalich, z.s., se sídlem č.p. 145, 412 01 Třebušín, IČO: 66112214. 

Městský úřad Litoměřice prověřil půdní bloky 8504/7, 8501/5, 8501/3, 9506/3, 9506/4, 
9710/12, 9901/15, 9803/12, 9803/11 a 9807, spadající do mapového čtverce 740-
0980 a na základě porovnání veřejně přístupné mapy půdních bloků v aplikaci LPIS 

   
 Advokátní kancelář 

JUDr. Petr Šáda 
Bořice 65 
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s mapou honitby Kalich Ploskovice potvrzuje, že uvedené půdní bloky jsou součástí 
honitby Kalich Ploskovice.  

Mapa honitby Kalich Ploskovice byla vytvořena při založení honitby, v době před 
zavedením půdních bloků. Jedná se o kopii katastrální mapy, v níž jsou zobrazeny 
parcely katastru nemovitostí s parcelními čísly a rozsah honitby, půdní bloky v ní 
nejsou vyznačeny. Mapa má rozměr cca 3 x 5 metrů. Trváte-li na vytvoření kopie této 
mapy, požádejte nás o doplňující informaci. V takovém případě počítejte prosím se 
zpoplatněním: 

https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/sazebnik-uhrad-dle-zakona-c-106-1999-
sb-a-zakona-c-123-1998sb 

S pozdravem 

Bc. Martina Skoková 
vedoucí odboru KSaT 
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