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„dle rozdělovníku“

Stanovení termínu sčítání zvěře v honitbách Moravskoslezského kraje
v roce 2015
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako
věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a podle § 59 odst. 2 písmena c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), vydává v souladu s ustanovením § 154
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 36 odst. 1 zákona o myslivosti
sdělení ve věci stanovení termínu sčítání zvěře v roce 2015.
Termín sčítání zvěře v roce 2015 pro uživatele honiteb v Moravskoslezském kraji je stanoven
na den
28. února 2015.
Uživatel honitby je povinen podle § 36 odst. 1 zákona o myslivosti každoročně provést v termínu stanoveném
orgánem státní správy myslivosti sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů výsledek písemně oznámit příslušnému
orgánu státní správy myslivosti, tedy nejpozději do 5. 3. 2015. Tímto orgánem je podle § 60 zákona
o myslivosti místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). Držitel honitby
a držitelé sousedních honiteb mají právo účastnit se svým zástupcem sčítání a vyjádřit se orgánu státní správy
myslivosti (místně příslušnému ORP) k jeho výsledkům. Pokud některý držitel honitby nebude souhlasit
s výsledkem provedeného sčítání a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti nejpozději do 1 týdne
ode dne provedeného sčítání (nejpozději do 9. 3. 2015), nařídí tento orgán nové konečné sčítání. Krajský úřad
pro takové případy stanovuje termín nového konečného sčítání zvěře na den

14. března 2015.
Cílem každoročního sčítání zvěře je zjištění skutečného stavu všech druhů zvěře v honitbách k 31. 3. běžného
roku (neopomenout poznamenat i případný výskyt ohrožených druhů zvěře jako např. koroptev polní, jeřábek
lesní). Sčítané stavy se uvádějí v plánu mysliveckého hospodaření, jehož bližší podmínky pro jeho vypracování
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jsou upraveny vyhláškou č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu
mysliveckého hospodaření v honitbě a rovněž jsou předmětem myslivecké evidence a statistiky zpracované
v souladu s § 38 zákona o myslivosti. Ze zjišťovaných údajů vychází orgány státní správy myslivosti při
posuzování úrovně hospodaření se zvěří, tj. chovu a lovu zvěře. Vzhledem k významu myslivosti především na
úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární péče je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů
jednotlivých druhů zvěře nejen s ohledem na zachování její stabilní populace, ale též z důvodu předcházení
nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství,
přenášení nebezpečných nákazových onemocnění). V souvislosti s určenými termíny sčítání zvěře krajský úřad
upozorňuje všechny uživatele honiteb, že v případě nedodržení povinnosti stanovené v § 36 odst. 1 zákona
o myslivosti, se vystavují možnosti uložení pokuty až do výše 10 000 Kč dle § 64 odst. 3 písm. a) zákona
o myslivosti.
Krajský úřad tímto žádá orgány státní správy myslivosti obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností, aby s termínem sčítání zvěře v roce 2015 seznámily všechny uživatele a držitele
honiteb ve své působnosti.
„otisk razítka“
Ing. Milan Machač
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
po dobu nepřítomnosti zastoupen
ing. Danou Kučovou v.r.
oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
za správnost vyhotovení: Mgr. Jana Bezděková, Ph.D.

Rozdělovník:
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava
Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, nám. Míru 1,
792 01 Bruntál
Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, Hlavní nám. 1, 794 01 Krnov
Městský úřad Rýmařov, odbor životního prostředí a regionálního rozvoje, nám. Míru č. 1, 795 01 Rýmařov
Magistrát města Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, nám. T.G. Masaryka 158, 735 81 Bohumín
Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, nám. ČSA 1, 737 01 Český Těšín
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov-Město
Magistrát města Karviná, odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec
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Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín
Městský úřad Kravaře, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Městský úřad Vítkov, odbor životního prostředí, Wolkerova 890, 749 01 Vítkov

Na vědomí:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Lesy České republiky, s.p., krajské ředitelství, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek- Místek
ČMMJ OMS Bruntál, Sadová 2, 792 01 Bruntál
ČMMJ OMS Frýdek -Místek, Hliník 1600, 738 01 Frýdek Místek
ČMMJ OMS Karviná, MŠ U Školy 17, 735 64 Havířov – Dolní Suchá
ČMMJ OMS Nový Jičín, Kunín 291, 742 53 Kunín
ČMMJ OMS Ostrava, Starobělská 103, 700 30 Ostrava – Zábřeh
ČMMJ OMS Opava, Slavkov 139, 747 57 Slavkov
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