Provozní řád
Mysliveckého spolku Loreta Bolina
Článek I.
Všeobecně
1.1. Provozní řád Mysliveckého spolku LORETA BOLINA (IČO 47083093) upřesňuje a
doplňuje Stanovy MS přijaté členskou schůzí 6. 11. 2015. Provozní řád rozšiřuje a
upravuje základní práva a povinnosti členů spolku. Stanovy a provozní řád jsou
základními organizačními normami spolku. Změny, doplňky a vyjímky z provozního
řádu podléhají schválení členskou schůzí MS, není-li uvedeno jinak.

Článek II.
Členská základna
2.1. Členem MS se vedle zakládajících členů může stát občan ČR podle čl. 3 Stanov, který:
 má platný lovecký lístek
 podá písemnou přihlášku
 je doporučen alespoň jedním členem spolku
 zaplatí členský podíl dle 2.2.
 podpisem vyjádří souhlas se Stanovami a Provozním řádem MS
 je přijat členskou schůzí MS
 maximální počet členů spolku je 20
Členský podíl
2.2. Člensky podíl je stanoven na každý rok podle účetní uzávěrky za rok předchozí jako podíl
celkového majetku MS připadající na jednoho člena MS. Členský podíl navrhuje finanční
hospodář a schvaluje výbor MS.
Stálý host
2.3. Stálým hostem s veškerými právy a povinnostmi člena s výjimkou práva hlasovacího se
může stát občan ČR, který:
 má platný lovecký lístek
 podá písemnou žádost
 je doporučen alespoň jedním členem spolku
 podpisem vyjádří souhlas se Stanovami a Provozním řádem MS
 je schválen členskou schůzí MS
Žádost o členství v MS může podat nejdříve 1 rok po zahájení hostování, přijat může být,
pokud počet členů spolku je nižší než 20. Maximální doba hostování je 4 roky. V případě
nepřijetí za člena MS zároveň zaniká statut stálého hosta.
Při neplnění a porušení povinností či nečinnosti stálého hosta může výbor okamžitě
odejmout povolenku k lovu a spolek zaslat jednostrannou výpověď o ukončení činnosti v
MS.
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Adept
2.4. Adeptem na dobu jednoho roku se může stát občan ČR, který:
 podá písemnou žádost
 je doporučen alespoň jedním členem spolku
 podpisem vyjádří souhlas se Stanovami a Provozním řádem MS
 je schválen členskou schůzí MS

Článek III.
Orgány mysliveckého spolku
3.1. Nejvyšším orgánem MS je členská schůze ve smyslu čl. 11 Stanov. ČS se konají
nejméně 2x do roka (březen, září) písemnými pozvánkami (dopisem, e-mailem nebo
SMS zprávou) alespoň 7 dní před jejím konáním. V případě potřeby může předseda MS
svolat operativní členskou schůzi, písemnými pozvánkami e-mailem nebo SMS
zprávou, alespoň 5 dní před jejím konáním.
3.2. Členské schůze je povinen zúčastnit se každý člen a stálý host. Pokud se nemůže ČS
zúčastnit, je povinen se omluvit.
3.3. Povinností nepřítomného člena a stálého hosta je v čas se o uložených úkolech
informovat.
3.4. Výbor MS
Výbor MS ve smyslu čl. 12 Stanov je složen ze třech členů:
 předseda
 myslivecký hospodář
 finanční hospodář, jednatel
Předsedu při jeho nepřítomnosti zastupuje myslivecký nebo finanční hospodář.
Kontrolní komise
3.5. Kontrolní komise ve smyslu čl. 13 Stanov je složena ze tří členů:
 předseda KK
 dva členové KK
Myslivecká stráž
3.6. Funkci myslivecké stráže vykonávají tři členové MS.
Lovčí
3.6. Funkci lovčího vykonávají dva členové MS, a to jeden pro lokalitu Římovice a druhý pro
lokalitu Bolina. Vhodné je, když lovčí zastává také funkci myslivecké stráže na
příslušném úseku.
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Článek IV.
Myslivecké hospodaření
4.1. Člen, případně stálý host je povinen pečovat o svěřené myslivecké zařízení, přikrmovat
zvěř podle její potřeby a klást důraz na její kondici a zdravotní stav, zajistit si dostatečné
množství kvalitního krmiva.
4.2. Zajištění krmiva

Doba přikrmování

obilí………………………..nakupuje MS
sůl………………………….nakupuje MS
seno, kaštany a ostatní……..zajišťuje každý člen MS
zásypy………………………od 15.9.
krmelce……………………. od 15.9.
čištění krmících zařízení …...do 30.4.

4.3. Kontrola krmení
Myslivecký hospodář, členové KK a lovčí provádějí kontrolu krmných zařízení,
v případě zjištění nedostatků, informují člena nebo stálého hosta, který má zařízení
přiděleno.
4.4. Porušení povinností přikrmovat zvěř je považováno za hrubé porušení Provozního řádu
a bude řešeno na ČS.
4.5. Výstavbu nových nebo posunutí či zrušení stávajících mysliveckých zařízení schvaluje
myslivecký hospodář. Pokud se jedná o výstavbu nového zařízení, je nutný písemný
souhlas vlastníka pozemku. Pokud se jedná o opravu nebo rekonstrukci stávajícího
zařízení na stejném místě, tak souhlas mysliveckého hospodáře není nutný.
4.6. Člen, případně stálý host je povinen ihned hlásit mysliveckému hospodáři a lovčímu
ulovení nebo nalezení uhynulé zužitkovatelné spárkaté zvěře. Stejně tak hlásí každou
kulovou ránu i chybenou formou SMS s udáním času, místa a druhu zvěře, na kterou
bylo střeleno. Na nejbližší schůzi hlásit mysliveckému hospodáři případně lovčímu
ostatní uhynulou spárkatou zvěř. Veškerou ulovenou a nalezenou uhynulou zvěř eviduje
v „Záznamu o ulovení a úhynu zvěře“.
4.7. Při lovu postupuje člen a stálý host dle platného zákona o myslivosti, zejména je
povinen ihned vyplnit po ulovení lístek o původu zvěře a zvěř opatřit plombou.
Člen, případně stálý host je povinen vést „Záznam ulovené a uhynulé zvěře“ a na
dubnové členské schůzi v novém roce jej předložit mysliveckému hospodáři současně
s trofejemi ulovené a uhynulé spárkaté zvěře. Při nepředložení trofeje spárkaté zvěře
(srnce, daňka) bude uplatněno omezení odstřelu příslušné spárkaté zvěře na 1 rok
(pokud se nejedná o poplatkový lov).
4.8. Člen a stálý host je povinen provádět účinnou ochranu zvěře a životního prostředí.
4.9. Plány chovu a lovu a mysliveckého hospodaření zpracovává myslivecký hospodář a
schvaluje výbor MS a předkládá z dostatečných časovým předstihem držiteli honitby.
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4.10. Zásady lovu zvěře stanoví podle schváleného plánu chovu a lovu na návrh mysliveckého
hospodáře výbor MS a členská schůze.
4.11. Povolenky k lovu vydává myslivecký hospodář a předseda MS, schvaluje výbor MS.
Schvalování a vydávání povolenek k lovu a rozdělovníku odstřelu spárkaté zvěře
přísluší členské schůzi. Povolenka nebude vydána v případě porušení čl. 5 odst. 2
Stanov MS a hrubého porušení Provozního řádu MS.
4.12. Povinností lovce při ulovení spárkaté zvěře je předložit celou ulovenou zvěř (i s hlavou)
mysliveckému hospodáři nebo jím pověřenému členu MS nejpozději po uplynutí 12
hodin od ulovení a podle jejich pokynů zajistit zužitkování zvěřiny.
4.13. Rozdělování ulovené zvěře a zvěřiny provádí myslivecký hospodář s přihlédnutím
k aktivitě jednotlivých členů (případně stálých hostů) a pravidelnosti přidělení zvěřiny.
4.14. Lovci černé zvěře při osamělém lovu při splnění základní povinnosti přísluší díl
z ulovené zvěře (kýta). V případě ulovení selete do 30 kg si toto ponechá střelec, pokud
nebude dohodnuto jinak. Lovec černé zvěře je povinen zajistit veterinární vyšetření
zvěřiny, o kterém předloží potvrzení.
4.15. Za nesprávně provedený odstřel spárkaté zvěře, bude uplatněn postih dle návrhu
mysliveckého hospodáře a výboru.
4.16. Dohledávka a dosled postřelené zvěře
a) Při postřelení zvěře je povinností každého střelce zajistit dohledávku či dosled a
informovat mysliveckého hospodáře. Dohledávka a dosled se provádí loveckým
psem.
b) Dohledávky či dosledu je povinen se střelec zúčastnit.
4.17. Mimo výše uvedené zásady rozdělování zvěřiny poskytne MS jeden kus srnčí zvěře na
svatbu v rodině člena.
4.18. Za práci lovecky upotřebitelných psů pro MS bude stanovena sleva z ceny za úhradu
zvěřiny. Slevu stanovuje výbor MS.
4.19. Na krytí finančních potřeb MS se podílí všichni členové a stálí hosté a to ročně
v poměru přidělené zvěřiny s výjimkou zvěřiny přidělené dle 4.17, 4.18 a 5.6.
4.20. Cenu za jeden kilogram zvěřiny stanovuje výbor MS na základě potřebných nákladů
MS.
4.21. Případné mimořádné členské příspěvky mohou být vybírány i v případě potřeby, pokud
na návrh výboru bude toto odsouhlaseno ČS.
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Článek V.
5.1. Splněním základní povinnosti je podmíněno:
 přidělení povolenky k lovu spárkaté zvěře
 přidělení zvěře a zvěřiny
 souhlas s pozváním loveckého hosta
5.2. Evidenci činnosti všech členů a stálých hostů zajišťuje ve spolupráci s lovčími výbor
MS. Kontrolu plnění povinností a provádí KK ve spolupráci s lovčími.
5.3. Při životním jubileu člena (50, 60, 70, 75, 80, 85) poskytuje MS věcný dar v hodnotě cca
1000 Kč nebo odstřel srnce 3 věkové třídy včetně zvěřiny.
5.4. Za porušení členských povinností dle Stanov a tohoto řádu jsou stanoveny sankce čl. 7
Stanov.
Provoz motorových vozidel
5.5. Motorová vozidla nelze využívat k volnému pohybu v honitbě (tzn. jízda po polích,
v lese, polních a lesních cestách a ostatních pozemcích) v době od 1. 10. do 31. 3. od
18.00 hod. do 7.00 hod. a v době od 1. 4. do 30. 9. od 20.00 hod. do 6.00 hod. Použití
vozidla ve výše uvedenou dobu lze z důvodů odvezení ulovené zvěře a z důvodů
zvláštního zřetele. Použití v tomto případě se hlásí lovčímu nebo mysliveckému
hospodáři nebo předsedovi nejpozději do 8 hodin.
5.6. Mimo dobu omezení se vozidla budou využívat minimálně a pouze za účelem
prospěšným pro myslivost (oprava zařízení, dovoz krmení apod.).
Zakázané činnosti
5.7. Není dovoleno využívat účelově loveckého psa, či druhé osoby k nahánění zvěře na
jiného lovce a zvěř takovým způsobem lovit. Neplatí pro společné lovecké akce MS.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
6.1. Tento provozní řád byl schválen členskou schůzí MS dne 3. 11. 2017
6.2. Nahrazuje provozní řád MS z 25. 2. 2012.
6.3. Nedílnou přílohou provozního řádu je Příloha č. 1. Seznam seznámených osob
s provozním řádem a stanovami MS.
6.4. Porušování výše uvedených ustanovení bude považováno za hrubé porušení provozního
řádu a řešeno výborem MS a ČS.
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Použité zkratky:
MS – myslivecký spolek
ČS – členská schůze
KK – kontrolní komise

V Bolině 3. 11. 2017
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