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Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí
nám. T.G.Masaryka 3
690 81 Břeclav
Žádost o likvidaci městských holubů v Břeclavi a žádost o informaci

2. V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím si dovoluji požádat o sdělení:
a) Na základě jaké legislativy nebo jakého rozhodnutí je konstatováno, že: „Areál se nachází v
husté zástavbě města, kde je odstřel velmi problematický, hlavně z bezpečnostních důvodů.“
V minulosti proběhlo jednání s Měú Břeclav i za přítomnosti Městské policie Břeclav, která
prohlásila, že za dodržení určitých opatření by odstřel byl možný.
b) Kdo je uživatel honitby (Jméno, Příjmení, adresa představitele uživatele), v níž leží nehonební
pozemek, popřípadě kdo je uživatelem honitby, (Jméno, Příjmení, adresa představitele
uživatele), která s ním sousedí, nebo pokud v katastrálních územích, není žádný honební
pozemek, kdo byl pověřen (Jméno, Příjmení, adresa), jako osoba mající platné lovecké lístky.
c) Jak bylo komunikováno se subjekty v bodě 2/b), + fotokopie jejich odpovědí

d) Zdaje v našem případě možno realizovat Osobní pověření lovci s loveckým lístkem a zbrojním
průkazem (pokud se jedná o část katastru obce, kde není žádný honební pozemek, tj. v té části
vnitřního území obcí, kde lze s obtížemi hledat jakoukoliv spojitost s některou honitbou.)

S00RP00SUG33

S00RP00SUG33

Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí
oddělení zemědělství a ochrany přírody
nám. T. G. Masaryka 42/3
Číslo jednací: MUBR 8103/2019

Břeclav, 690 81
V Břeclavi dne: 13. 2. 2019

Vyřizuje: Ing. Lubor Míček
Telefon: 519 311 241
E-mail: lubor.micek(a)breclav. eu

Žádost o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů - odpověď
Dne 17. 1. 2019 obdržel Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení
zemědělství a ochrany přírody (dále jen „správní orgán“) Vaši žádost o poskytnutí informace
dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve zněm pozdějších
předpisů. V této žádosti požadujete podání sdělení, které se týkají možnosti lovu zdivočelých
holubů na nehonebních pozemcích v areálu firmy
1. Na základě jaké legislativy nebo jakého rozhodnutí je konstatováno, že: „Areál se
nachází v husté zástavbě města, kde je odstřel velmi problematický, hlavně z
bezpečnostních důvodů.“ V minulosti proběhlo jednám s MěÚ Břeclav i za
přítomnosti Městské policie Břeclav, která prohlásila, že za dodržem určitých opatření
by odstřel byl možný
2. Kdo je uživatel honitby (Jméno, Příjmení, adresa představitele uživatele), v níž leží
nehonební pozemek, popřípadě kdo je uživatelem honitby, (Jméno, Příjmem, adresa
představitele uživatele), která s ním sousedí, nebo pokud v katastrálních územích, není
žádný honební pozemek, kdo byl pověřen (Jméno, Příjmení, adresa), jako osoba mající
platné lovecké lístky
3. Jak bylo komunikováno se subjekty v bodě 2), + fotokopie jejich odpovědí
4. Zdaje v našem případě možno realizovat osobní pověření lovci s loveckým lístkem a
zbrojním průkazem (pokud se jedná o část katastru obce, kde není žádný honební
pozemek, tj. v té části vnitřního území obcí, kde lze s obtížemi hledat jakoukoliv
spojitost s některou honitbou).
Správní orgán Vám k jednotlivým požadovaným dotazům sděluje následující:
Ad.l) Možnost po volem lovu zdivočelých holubů na nehonebních pozemcích, jako je areál
firmy
se posuzuje ve správním řízení na základě podané žádosti vlastníků
pozemků dle § 41 zákona ě. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve zněm pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o myslivosti44). Správní orgán se ve sdělení ze dne 15. 1. 2019 pod č.j. MUBR
3177/2019 pouze vyjádřil k Vámi navrhovaným úpravám a doporučil možnosti, které jsou
uvedené v Metodice pro minimalizaci škod působených městskými holuby v Břeclavi.
Ad.2) Uživatelem snolečenstevní honitby v níž se nachází nehonební pozemky je
Předsedou
spolku je
1/2

Ad. 3) Správní orgán ve věci nevede žádné správní řízení na základě kterého by stanovil okruh
účastníku řízení. Poskytnuté informace od uživatele společenstevní honitby
sloužily ke zpracovám dané metodiky. Z tohoto důvodu se z ústního jednání se zástupcem
uživatele společenstevní honitby,
nepořizoval zápis.
Ad.4) V případě potřeby povolení lovu na nehonebních pozemcích firnr
správní orgán na základě podané žádosti dle § 41 zákona o myslivosti, nejdříve pověří lovem
uživatele honitby, v nichž nehonební pozemky leží, tj.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘECLAV
odbor stavebm' a životního prostředí
Náměstí T.

Mgr. Silvie Baštinská
vedoucí odboru
v zast. Ing. Lubor Míček
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