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Mestský úrad Breclav
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odbor životního prostredí
námestí T.G.M. 3

Brec1av, 690 81

V Breclavi 25.2.2009

C.j.:MUBR 17659 /2009
Sp.zn. : MUBR - S 15091/2009 OŽP- Mí
Vyrizuje: Ing. Lubor Mícek
tel.: 519 311241

Žádost Oinformace podle zákona 106/1999 Sb.
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VYPRAVENO
05. 03. 2009

- odpoved'

Dne 23.2.2009 obdržel Mestský úrad Brec1av,odbor životního prostredí Vaši žádost o
poskytnutí informace dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, ve
znení pozdejších predpisu (dále jen zákon o informacích). V této žádosti požadujete
poskytnout následující informace: "Na základe kterého rozhodnutí popr. jiného aktu je
v soucasnosti vykonáváno právo myslivosti v honitbe Poštorná, když rízení o tom, zda
Honební spolecenstvo Poštorná splnilo podmínky stanovení v § 69 zákona c. 449/2001
Sb., o myslivosti, dosud nebylo skonceno a toto honební spolecenstvo bylo i samotným
Mestským úradem Breclav, jakož i Nejvyšším správním soudem v rozsudku c.j. 3 Aps
5/2008-282 ze dne 2.10.2008, oznaceno za neexistující subjekt".
Mestský úrad Brec1av,odbor životního prostredí Vám k výše uvedenému sdeluje následující:
1. Honební spolecenstvo Poštorná je dle našeho právního názoru existující právní
subjekt, který vznikl podle § 6 odst.3 zákona c. 23/1962 Sb., o myslivosti. Ve veci,
zda Honební spolecenstvo Poštorná splnilo podmínky ustanovení § 69 odst.2 zákona
c.449/2001 Sb.,o myslivosti, nebyl dosud vydán príslušný správní akt. V soucasné
dobe je rízení vedeno Krajským úradem Jihomoravského kraje, odborem životního
prostredí, Žerotínovo námestí 3/5, 601 82 Brno. Mestský úrad Brec1av také obdržel
dne 15.1.2009 dopis Krajského úradu Jihomoravského kraje ve kterém je uvedeno, že
i nadrízený správní orgán považuje Honební spolecenstvo Poštorná za existující
subjekt podle predchozí právní úpravy.
2. Honitba Poštorná byla rozhodnutím c.j. MUBR 11103/2004 OŽP- Sf ze dne
22.11.2004 uvedena do souladu se zákonem o myslivosti.
3. Je pravdou, že Mestský úrad Brec1av odmítl registraci Honebm'ho spolecenstva
Poštorná, ale toto rozhodnutí nebylo pravomocné a v soucasné dobe je zrušeno.
V rozsudku Nejvyššího správního soudu c.j. 3 Aps 512008-282je potom na poslední
strane uvedeno" Ani situace,jež nastala v projednávaném prípade, pak podle názoru
Nejvyššího správního soudu nemuže na výše uvedeném niceho zmenit, nebot v dobe,
kdy byl žalobce zaregistrován, HS Poštorná neexistovalo a nedisponovalo tedy
jakýmikoliv právy,
Dle našeho názoru je toto konstatování vztaženo jen k dobe
registrace a navíc jen ve vztah k tomu, zda HS Poštorná mohlo být úcastníkem rízení o
registraci HS Poštorná - Háje.

III lili

Na základe výše uvedených skutecnostíje Honební spolecenstvo Poštomá právnickou osobou
podle predchozí právní úpravy, honitba Poštomá byla uvedena do souladu se zákonem o
myslivosti a na honitbu byla uzavrena nájemní smlouva. Zákon o myslivosti neobsahuje
ustanovení, které by výkon práva myslivosti u spolecenstevní honiteb vzniklých podle drívejší
právní úpravy zakazovalo do doby než bude deklarováno splnení podmínek podle ustanovení
§ 69 odst. 1 a odst.2 zákona o myslivosti.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostredí
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