
Z historie obce  

 

Podle zápisu z roku 1876 ve farní kronice v měsíci říjnu byl nákladem 1150 zlatých chrám páně vně opraven 
a sice: celá střecha chrámová byla dílem přeložena dílem novými taškami pokryta – taktéž věž chrámová – 
oba kříže jak na věži tak na chrámu narovnány a opraveny – celý chrám vně opraven a obílen – dvéře 
chrámové byly všecky žlutě natřeny, novými zámky opatřeny – všecka chrámová okna též velké okno nad 
hlavními dveřmi novými nahražena a celá zeď kolem starého hřbitova u chrámu Páně byla opravena. 
Zasazení nových oken protáhlo se až do jara 1877 za příčinou nepříznivé, deštivé a mrazivé povětrnosti 
podzimkové 1876. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Myslivecké sdružení obce Kostelní Lhota sd ěluje :  
 
Dotaz :  Mám určité problémy s tzv.myslivci v okolí mého bydlišt ě.Velmi hrubým 
způsobem terorizují  ( v ětšinou v podnapilém stavu ) majitele p ředevším ps ů atd. 
Rád bych si p řečetl n ěco o jejich „ právech“, pokud víte kde hledat, pora ďte. 
Případná  „ poučení “ myslivců by měla vycházet z následujícího 
vysvětlení k volnému pobíhání psů. Zákaz volného pobíhání psů se 
podle § 10 odst.1 zákona o myslivosti  (č.449/2001 Sb ) vztahuje na 
celou honitbu. Nelze tedy se psi volně pobíhajícími chodit  ani po 
veřejných cestách v honitbě, které jsou účelovými komunikacemi a 
honebními pozemky. Zákaz volného pobíhání psů na silnicích 
procházejících honitbou (které nejsou honebními pozemky) je 
uveden v předpisech o silničním provozu. Zákaz volného pobíhání 
psů bývá stanoven  i ve vyhláškách velkých měst a platí  zejména pro parky a jiná podobná veřejná 
prostranství. V honitbě, za kterou pro toto vysvětlení můžeme považovat „ extravilán sídelního útvaru“, nelze 
opak volného pobíhání psů  vyjádřit jinak, než že pes musí být veden na vodítku. Zatím co „ venčení“ psů lze 
provádět  s vodítkem, nevystačí se s ním při výcviku. Nelze určit hranici, kdy je ještě pes cvičen a kdy již 
volně pobíhá. Výcvik psů v honitbě však není obecně dovolen. Podle § 10odst.3 dříve platné prováděcí 
vyhlášky k zákonu o myslivosti ( vyhlášky č.134/1996 Sb.) byl výcvik psů všech plemen v honitbě možný jen 
po předchozím souhlasu uživatele honitby. I u psů, pro jejichž usmrcení zákon stanoví přísnější podmínky  
(služební,zdravotní,vojenské atd )  nelze z toho odvodit oprávnění jejich držitelů k provádění výcviku psů na 
honebních pozemcích. Pro výcvik těchto psů se obvykle používá oplocených cvičišť uvnitř obce čili pozemků 
nehonebních. Podle § 63 a 64 zákona o myslivosti může orgán státní správy myslivosti za volné pobíhání 
psů v honitbě uložit pokutu až 30 000 Kč fyzické osobě a 40 000 Kč právnické osobě. Nelze dávat rovnítko 
mezi volné pobíhání psů a podmínky pro jejich usmrcení. Myslivec nesmí zastřelit psa jen proto, že volně 
pobíhá. K jeho usmrcení musí být splněny podmínky, které jsou uvedeny v § 14 odst.1 pís.c) zákona o 
myslivosti. Pes, který byl usmrcen při splnění těchto podmínek, nepochybně předtím volně pobíhal. Jedna 
z těch podmínek je „který mimo vliv svého vedoucího“. Tedy i volně pobíhající pes (tj.) za existence 
přestupku jeho vedoucího nesmí být usmrcen, jestliže se např. vrací na pískání, nebo volání svého 
vedoucího.   
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