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ZNALECKÝ POSUDEK
střelnice pro odstřelovací pušlcy v objehu střelnice BOREK -Č,Buděiovice

Písek 16. května 2Ol1



Zna|ecký posudek.

Na ziikladě žádosti Českého sřeleckého svazu, Sportovně střeleckého klubu
České Budějovice - Borek, Pražská 34,zastoupeného panem Jifim M a r k e m,
j sem ryracov a| následuj íc í znalecký posudek.

Dle ústních informací pana Marka dne 8. května 2Ol1v prostoru, kde Sřelec-
lcý klub míní umístit sřelnici pro odsřelovací pušky- s optickým zaměřovačem,
j sem znalecky posoudil.

Zámys| vybudovat sřelnici pro odsřelovací pušky s optick;im zaméíovačem,
pro dvě sřecká stanoviště v pravé části stávající sťelnice na p.é.l72l l , v k.ú.
Borek, je realné - jen za pfisného dodržení následujících bezpečnostních opa-
tření :

l ) Celý objekt dnešní stávající sřelnice bude vsfupní branou uzamčen a příto-
mni mohou být jen osoby u sfieliště pro odsřelovací pušky - pod dohledem
fidícího střelby.

2)V celém objektu sřelnice , ani ve zdénýchbudovách nesmí bytžádná osoba.
3 ) Sřílet mohou jen dva střílející.
4 ) Poloha pro sfiílející je povolena jen v|eže I
5 ) Proti možnosti přesřelenizáchytného valu je povoleno sřílet jen pod námě-

rovou latí , v,ýšku latě od země podle tělesných proporcí sřílejících nastaví
fidící sřelby tak, aby nemohlo dojít k přestřeleni záchytného valu.

6 ) Musí být určen pozoroyatel sfieliště a v případě, žeby sřeliště vnikla osoba
nebo měí, musí být okamžitě přerušena sťelba.

7 ) Na pravém okraji cesty ke zděn;im budovám sfielnice musí b;it umístěny
tabulky s upozorněním ,, POZOR STŘELBA ! ,,

Dále sřelnici posrrzuji na zžk|adé ustanoveni ČS{ 3954Ol,, Střelnice pro ru-
ční palné zbrané ..... ."
- podle umístění sřelnice se jedná o sřelnici oteťenou, venkovní
- podle účelu - sportovní
- podle použitelnýchzbrani - pro dlouhé palné zbrané ( odsřelovací pušky s
optickým zaněíovačem do réůe 9 mm

- podle doby provozu - jen v době, kdy v prostoru dnešní stávajici sřelnice se
nenacházi žádná osoba a není zmrzlá zemina, která by umožňovala odraz stře-
11.nad záchytný va|

- podle zpusobu provozování - nekomerční
- podle rozsahu dálky sřelby - s neměnnou dálkou sřelby 23O metru
- podle šířky střeliště - maximální šířka střeliště je 5 metni.
- podle druhů terčů - jen papírové.

Při pfisném dodržování Provozního řádu ( kteú musím schválit v souladu se



zrrěním zžkona é. llgl2oo2 sb. ) , při bechybném a nekompromisním qikonu

funkce řídícího střelby a při vysoké ukáurěnosti sřílejících není vYtvořen Před-

poklad , aby střely opustrly prostor střelnice a tím aby došlo k ohrožení věřejno_

sti.

Závěr . _

Střelnice dle ČsN 3954oI l 1996 a po schválení Policií C\ plně vy_

hovuje pro střelbuzodstřelovacích dlouhých patnýchzbrani s optic_

§m-zaméŤovačem , do ríňe 9 mm. V poloze v|eže, s použitím námě_

rové latě.

Zna|ec|ý posudek j sem poPal j ako

nutím Krajského soudu v Ces§ch
čj.: 1 554 l Z , pro záklaďní obor ,,

balistka,,.
znalecký posudek je zapsánpod pořadovým číslem 21 2oll ve zna,

leckém denníku.

Finanční vypořádaní :

- prohlídka a zpracov ání posudku
_ natrraoazapolžití vlastlrího vozid|aspz 1c8 o

obsahu l9oo ccm , zTýnanad Vltavou do Borku

a zpětdo Písku 80 km a z Písku do Čes§ch Bu-

l 5oo,_ Kč

dějovic a zpět lO5 km l ooo,_ Kč
Celkem 2 5oo,_ Kč

Finanční částku poukažte na můj bankovní ÚČet 15415874 / 0600.

za"neý4l",
IČo'482 52 476


