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§tatutární město Opava
Horní náměstí 69
74626Opava

PlD

Žádost o poskytnutí informa(e ve smyslu zákona
ě.10611999Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinný subjekt Magistrát města Opavy, Horní náměstí69,74626Opava

I Fyzickáosoba

A. Žadatel:

§ Fyzická osoba podnikající I Právnická osoba

Název podnikajícího subjektu

|re
JUDr. Tomáš David, advokát

Adresa sídla

Ulice Opletalova Číslo popisné 25 číslo orientační

část obce Obec Praha PSČ 1 10 00

Telefon E-mail david@akdavid.cz Dat. schránka isuhtms
5l adresu.

Ulice Číslo popisné číslo orientační

část obce Obec PSČ

Vážení,

Dovoluji si Vás požádat o sdělení následujících informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím:
V přípise Magistrátu města Opavy zn. MMOP 28026/2U8rTN ze dne 20.3.2018 jste uvedli skutečnosti, které jsou součásti mých
dotazů.
Žaaam o odpověd' na následuj ící otázky:

§ další požadavky a upřesnění uvádím ná následující straně

Odbor, kterému je žádost určena (nepovinné)

B. Požadovaná informace:

Dle zókona č. 106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, nelze poskytnou informaci, kteró mó povahu: nózoru, budoucího rozhodnutí, nově
vytvóřenéinformacevsouladus§2odst.4,neboutajovanéinformacevsouladus§7,neboobchodníhotajemstvívesmyslu§9,neboinformaceomajetkových
poměrech osoby, která není povinným subjektem, podle § l0, nebo předmětu ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským ve smyslu § 11.
Povinný subjekt může provést další omezení práva na informacev souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt je opróvněn žódat úhradu za posl<ytnutí informace ve výši stanovené Sazebníkem
úhrad za poskytovóní informací. Tato skutečnost bude žadateli písemně oznómena před
posSnutím informace. Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením
požadované úhrady.
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poštou, na

Magistrát města opavy
podatelna úřadu

Horní náměstí 38u 69, 7 46 26 opava

Vyplněný formulář doručte:
emailem + +

na adresu: posta@opava-city.cz

Připravujeme verzi pro použití l<valifi kovaného
certifikótu d plně elektronické odesílání

2018-05-24 21:16:41

Poučení:
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B. Požadovaná informace (pokračování):

1\ Zdali došlo v obvodu působnosti (tedy v honitbách, které územně podléhají pod působnost a pravomoc
Magistrátu Města Opavy) v době od 1.1.2015 do dnešního dne k vydání rozhodnutí dle §39 zákona o
myslivosti týkající se černé zvěře, a pokud ano, žádám o poskytnutí všech kopií těchto rozhodnutí.
Jak byla v těchto případech uplatňována kontrolní a sankční činnost orgánu veřejné správy (postačí přehled
jednotliuých rozhodnutís uvedením data vydání, honitby. To samé platní pro event. sankční opatřen0?

2) Zda- li byla vydány v obvodu působnosti (tedy v honitbách, které územně podléhají pod působnost a
pravomoc Magistrátu Města Opavy) v době od 1.1.2015 do dnešního dne jakékolijiné další akty týkající se
regulace stavu černé zvěře, a pokud ano, žádám o poskytnutívšech kopiítěchto rozhodnutí
Jak byla v těchto případech uplatňována kontrolní a sankční činnost orgánu veřejné správy (postačí přehled
jednotliuých rozhodnutí s uvedením data vydání, honitby. To samé platní pro event. sankční opatření)?

3) Jaké konkrétní případy, než to že zaměstnanci Magistrátu Města Opavy vykonávají právo myslivosti v
honitbách ve správním území Magistrátu Města Opavy, by Magistrát Města Opavy považoval na naplnění
střetu zájmŮ dle jím přijatého kodexu zaměstnance na úseku uýkonu práva myslivosti (viz str.4 přípisu)?

4) Jaké konkrétní kroky zejména v posledních letech byly ze strany Magistrátu Města Opavy přUaty ke řešení
otázl<y škod zvěří (viz str. 5 přípisu), a zda-li se to nějak projevilo na snížení počtu černé zvěře.

5) Uveďte přehled stavu černé zvěře ve správním území Magistrátu Města Opavy za období do 1.1.2015 do
30.4.2018

6) Popište postup kdo a za jakých podmínek může docí|it nařízení snížení počtu černé zvěře ve vašem
správním obvodu

Odpověd'lze poskytnout i elektronicky na adresu david@akdavid.cz.
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