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Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Vážený pane doktore, 

 

na základě Vaší žádosti ze dne 24. 5. 2018, doručené do datové schránky Magistrátu města Opavy  
dne 25. 5. 2018, o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující: 

Ad. 1) 

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, v uvedených letech vydal podle uvedeného ustanovení 
zákona o myslivosti několik desítek rozhodnut (viz přílohy označené rokem vydání – 2015_xxx, 2016_xxx, 
2017_xxx, 2018_xxx – přílohy č. 1-95)  

Kontrolní činnost ve sledovaném období: 

V případech vydání rozhodnutí podle § 39 zákona o myslivosti ve věci povolení lovu a s ohledem  
na charakter žádostí tato nebyla prováděna. Kontrolní činnost v případě uloženého lovu podle § 39 zákona  
o myslivosti z roku 2017 není ukončena či nebyla nutná s ohledem na splnění povinnosti. 

Sankční opatření ve sledovaném období: 

Nebyla uložena. 

 

Ad. 2) 

Ve sledovaném období správní orgán zrušil chov černé zvěře ve čtyřech honitbách správního území 
(rozhodnutí z moci úřední č.j. MMOP 21572/2015/4117/2015/ZIPR-HrJ ze dne 09.03.2015, zrušen chov 
černé zvěře v honitbách CZ8117210035 Raduň, CZ8117209039 Hrabyně, CZ8117210036 Medvídka,  
a CZ8117211033 Doubrava) a uživatelům těchto honiteb vydal souhlas k lovu černé zvěře ve smyslu § 36 
odst. 5 zákona o myslivost (viz přílohy označené 2_xxx – přílohy č. 96-102). 
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Kontrolní činnost ve sledovaném období: 

V případech vydání rozhodnutí podle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti a rozhodnutí podle § 31 odst. 5 
zákona o myslivosti s ohledem na charakter aktů kontrola nebyla prováděna.  

Další kontrolní činnost ve sledovaném období (§ 3 odst. 2 zákona o myslivosti): 

Honitba Městské lesy Opava, kontrola č.j. MMOP 87598/2016/16716/2018/ZIPR-HrJ ze dne 12.08.2016. 

Sankce ve sledovaném období (§ 3 odst. 2 zákona o myslivosti): 

Honitba Městské lesy Opava, rozhodnutí č.j. MMOP 111184/2017/12598/2017/ZIPR-HrJ ze dne 11.10.2017. 

 

Ad. 3) 

Jedná se o otázku, ohledně níž magistrát nemá informace, resp. je žádáno o sdělení nové informace, 
právního názoru, který v době podání žádosti o informace neexistuje. Vycházeje z konstantní judikatury 
nemá povinný subjekt za povinnost nové, doposud neexistující informace vytvářet. Pokud budete na 
poskytnutí informace nadále trvat, vydá Magistrát města Opavy ve věci rozhodnutí, kterým v této části 
informaci zamítne. 

 

Ad. 4)  

K uvedenému viz. Ad. 1)  a Ad. 2)  

Orgán státní správy myslivosti vydal ve věci regulace stavu černé zvěře všem uživatelům honiteb správního 
území souhlas k lovu černé zvěře podle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti tj. souhlas k lovu samičí zvěře  
bez omezení a samčí zvěře do stáří dvou let rovněž bez omezení, a to s platností uvedeného souhlasu  
do 31.03.2023. 

Druhá část otázky, tj. zdali se činnost a aktivita správního orgánu projevila snížením počtu černé zvěře 
v území je otázkou, ohledně níž magistrát nemá informace, resp. je žádáno o sdělení nové informace, 
právního názoru, který v době podání žádosti o informace neexistuje. Vycházeje  
z konstantní judikatury nemá povinný subjekt za povinnost nové, doposud neexistující informace vytvářet. 
Pokud budete na poskytnutí informace nadále trvat, vydá Magistrát města Opavy ve věci rozhodnutí, kterým 
v této části informaci zamítne. 

 

Ad. 5)  

Rozumíme-li stavem černé zvěře ve správním území Magistrátu města Opavy množství zvěře sčítané 
v honitbách v termínu stanoveného krajským úřadem v roce 2015, 2016, 2017, 2018, pak byl v 42 honitbách 
správního území stav černé zvěře po řadě 487, 414, 287 a 254 ks. 

 

Ad. 6)  

Nad rámec zákona 106/1999 Sb. uvádíme, že problematika snížení stavu zvěře (ne jen zvěře Sus scrofa, L. 
prase divoké) je řešena v § 39 zákona o myslivosti, který uvádí, že:  

„Vyžaduje-li zájem vlastníka, popřípadě nájemce honebních pozemků nebo zájem zemědělské nebo lesní 
výroby, ochrany přírody anebo zájem mysliveckého hospodaření, aby počet některého druhu zvěře byl 
snížen, orgán státní správy myslivosti povolí, popřípadě uloží uživateli honitby příslušnou úpravu stavu 
zvěře. Nelze-li škody působené zvěří snížit technicky přiměřenými a ekonomicky únosnými způsoby, uloží 
orgán státní správy myslivosti na návrh vlastníka, popřípadě nájemce honebního pozemku nebo na návrh 
orgánu ochrany přírody nebo orgánu státní správy lesa snížení stavu zvěře až na minimální stav, popřípadě 
zruší chov druhu zvěře, který škody působí.“ 
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Osobou, která může žádat o snížení stavu zvěře v honitbě je vlastník, nájemce honebních pozemků  
a dále jiná osoba mající na snížení stavu zvěře zájem zemědělské čí lesní výroby, nebo ochrany přírody 
nebo zájem mysliveckého hospodaření. Pokud se týká podmínek pro nařízení snížení stavu zvěře, tyto 
zákon o myslivosti stanovuje velmi obecně. Pokud se týká snížení stavu zvěře na minimální stav či dokonce 
nařízení zrušení chovu zvěře toto je vázáno pouze na škody působené zvěří a to za podmínky, že působené 
škody nelze snížit technicky přiměřenými a ekonomicky únosnými způsoby. 

S pozdravem 

JUDr. Tomáš Elis v.r. 
tajemník 
 
 
Přílohy: celkem 102 příloh dle textu 
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