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Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí
oddělení zemědělství a ochrany přírody
nám. T. G. Masaryka 42/3
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Břeclav, 690

Číslo jednací: MUBR 7239/2021
Spisová značka: MUBR-S 172344/2020 ŽP/Mí
Vyřizuje: Ing. Lubor Míček
Telefon: 519 311 241
E-mail: lubor.micek(a).breclav. eu
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Rozhodnutí

dn......... ------------------------------------

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení zemědělství a ochrany
přírody (dále jen „správní orgán“), jako příslušný orgán státní správy myslivosti podle
ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o myslivosti11), rozhodl v řízení o povolení lovu na nehonebních
pozemcích takto:
na základě žádosti společnosti Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná,
IČ: 001 52 901, podle ustanovení § 41 odst.l zákona o myslivosti

I. povoluje
lov volně žijících (případně zdivočelých) holubů domácích (Columba livia f. domestica)
(jedná se o zdomácnělou formu holuba skalního - Columba livia) na nehonebních pozemcích
v areálu společnosti Fosfa a.s., v k.ú. Poštomá, p.č. KN:
1250/6; 1250/7;1250/8; 1259/1 ;1259/2;1259/3; 1259/4; 1259/5;1259/6; 1259/10; 1259/13; 1259/1
4; 1259/15;1259/16; 1259/17; 1259/18; 1259/19; 1259/20; 1259/21; 1259/22; 1259/23; 1259/24; 12
59/25;1259/26; 1259/27; 1259/28; 1259/29; 1259/30; 1259/31; 1259/32; 1259/33; 1259/34;
1259/35; 1259/36; 1259/47;1259/48; 1259/49; 1259/50; 1259/51; 1259/52; 1259/53; 1259/54;
1259/55; 1259/56; 1259/57; 1259/58;1259/59;1259/60;1259/61; 1259/62; 1259/63; 1259/64;
1259/65;1259/66;1259/67;1259/68; 1259/69; 1259/70; 1259/71; 1259/72; 1259/74; 1259/75;
1259/76; 1259/77; 1259/78; 1259/79; 1259/80; 1259/81; 1259/82; 1259/83; 1259/87;1259/88;
1259/89; 1259/99; 1259/100; 1259/101; 1259/102; 1259/103; 1259/104; 1259/105; 1259/106;
1259/107;1259/108;1259/109;1259/110;1259/111;1259/112;1259/113;1259/114;1259/115;
1259/116; 1259/117; 1259/118; 1259/119;1259/120; 1259/121; 1259/122; 1259/123; 1259/124;
1259/125;1259/126;1259/127;1259/128;1259/129;1259/130;1259/131;1259/132;1259/133;
1259/134;1259/135;1259/136; 1259/139;! 259/140; 1259/142;1259/161; 1259/162; 1259/163;
1259/164;1259/165;1259/168;1259/169;1259/170;1259/172;1259/173;1259/178;1259/180;
1259/181; 1259/182; 1259/183; 1259/185; 1260; 1263; 1264; 1265; 1266; 1267/1;
1267/2; 1267/3; 1267/4;1268;1269;1270; 1271; 1273;1274;1276; 1277;1279/2;1286;1287;
1288; 1289; 1290; 1291;1292; 1293; 1294;1295; 1296;1297;1298; 1301; 1302; 1303; 1304;
1305; 1306; 307; 1310; 1311; 1312; 1313; 1314; 1315; 1316; 1317; 1318;
1319;3713/116;3713/117;3713/118;3713/136;3713/137;3713/138;3713/139.

II. pověřuje
v souladu s ustanovením § 41 odst.l zákona o myslivosti provedením lovu na výše uvedených
nehonebních pozemcích uživatele společenstevní honitby Poštomá-Háje, identifikační kód
honitby CZ 6204 1 06 032, Karla Fojtíčka, nar. 23 1. 1961, trvale bytem U Jánského dvora
18, 690 03 Břeclav,

III. stanovuje podmínky
pro provedení lovu podle § 41 odst.l zákona o myslivosti. Lov bude realizován pouze při
dodržení podmínek všech obecně závazných předpisů, které se k uvedené činnosti vztahují,
zejména zákona o myslivosti a zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve
znění pozdějších předpisů. Předmětný lov se dále povoluje za předpokladu splnění
následujících podmínek:
1) Lov na nehonebních pozemcích v areálu společnosti Fosfa a.s., bude prováděn od nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí do 31. 12. 2021, ve dnech:
středa
sobota
neděle

a to v době

od 13:00 hod. do 18:00 hod.
od 13:00 hod. do 18:00 hod.
od 08:00 hod. do 12:00 hod.

2) Pověření lovci budou na předmětné nehonební pozemky vstupovat pouze po předchozím
souhlasu žadatele (Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná)
3) Lovcům bude vydána povolenka k lovu s časovým omezením lovu, dobou lovu do
31. 12. 2021 a místem platnosti povolenky.
4) Po lovu bude vždy vedoucím lovu proveden krátký zápis o průběhu lovu, místech pohybu
lovců a počtu lovců a ulovených holubů v návaznosti na konkrétní nehonební pozemek
a den.
5) Těla ulovených holubů budou likvidovány žadatelem ve specializovaných zařízeních
(kafderie) a kopie dokladů o likvidaci těchto těl budou předloženy orgánu státní správy
myslivosti do 5-ti dnů od provedení poslední likvidace, tedy posledního lovu.
6) Pro lov bude použita broková zbraň s nábojem s hromadnou střelou do velikosti broku 3,5
mm.
7) Žadatel zabezpečí informovanost (upozornění) občanů o provádění lovu způsobem v místě
obvyklým, s důrazem na upozornění místních chovatelů holubů.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
1. Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná, IČ: 001 52 901
2. Karel Fojtíček, nar. 23 1. 1961, U Jánského dvora 18, 690 03 Břeclav

Odůvodnění:
Správní orgán obdržel dne 23. 10. 2020 žádost společnosti Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691
41 Břeclav-Poštorná, IČ: 001 52 901 o povolení odstřelu zdivočelých holubů na nehonebních
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pozemcích v sídle jejího areálu. Žádost o lov zdivočelých holubů na nehonebních pozemcích
je zdůvodněna rizikem kontaminace exkrementy potravinářských produktů a porušení tak
bezpečnosti potravin, které se vyrábí v areálu společnosti.
Dnem podání žádosti bylo, ve smyslu § 44 odst.l správního řádu, zahájeno řízení ve věci lovu
zdivočelého holuba na nehonebních pozemcích podle ustanovení § 41 odst.l zákona o
myslivosti - „Vznikne-li potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého
druhu zvěře, popřípadě i jiných živočichů (například zdivočelých holubů ve městech) na
nehonebních pozemcích, povolí lov na těchto pozemcích na žádost jejich vlastníků, popřípadě
nájemců nebo z vlastního podnětu orgán státní správy myslivosti41.
V souladu se zněním § 47 odst.l správního řádu správní orgán oznámil zahájení správního
řízení všem známým účastníkům řízení dopisem ze dne 11. 11. 2020, č.j. MUBR
184989/2020, kterými je kromě žadatele také uživatel společenstevní honitby Poštorná-Háje,
identifikační kód honitby CZ 6204 1 06 032, Karel Fojtíček, nar. 23 1. 1961, trvale bytem U
Jánského dvora 18, 690 03 Břeclav a to v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona o
myslivosti - „Provedením lovu orgán státní správy myslivosti pověří uživatele honitby, jejímž
obvodu jsou nehonební pozemky, popřípadě uživatele nejbližší honitby“.
Z důvodu stanovení podmínek pro provedení lovu, určení doby lovu a dohody o společných
postupech zúčastněných svolal správní orgán na den 4. 12. 2020 ústní jednání. Z tohoto
ústního jednání byl pořízen protokol (č.j. MUBR 193541/2020). Současně bylo provedeno
dokazování ohledáním s tímto výsledkem:
V areálu společnosti Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná, bylo dne
4. 12. 2020 zjištěno cca 20 ks (střechy a komín) volně žijících (případně zdivočelých) holubů
domácích {Columba livia f. domestica) s tím, že podle sdělení žadatele se v průběhu roku,
hlavně v letních měsících, zdržuje v areálu firmy hejno o více než 150 ks. Ve skladech areálu
firmy bylo zjištěno značné znečištění exkrementy holubů.
Správnímu orgánu jez vlastní činnosti známo, že se v dané oblasti volně žijící (případně
zdivočelí) holubi vyskytují, způsobují škody, a proto s odlovem souhlasí. Doba lovu je
stanovená do 31. 12. 2021.
K zahájenému správnímu řízení se vyjádřil dne 30. 11. 2020 pod č.j. MUBR 186300/2020
Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany
přírody následovně - „Volně žijící (případně zdivočelí) holubi domácí {Columba livia f.
domestica) (jedná se o zdomácnělou formu holuba skalního - Columba livia) nejsou podle
Společného sdělení odboru zvláště chráněných částí přírody a odboru legislativního
k problematice ochrany holuba skalního, žijícího ve městech, podle zákona o ochraně přírody
a krajiny, považováni za ptáky, na které se vztahuje ustanovení § 5a a § 5b zákona. Mimo jiné
to znamená, že není zakázáno jejich úmyslné usmrcování, a proto pro ně není nutné
stanovovat odchylný postup od postupu uvedeného v §5a zákona“.
Všichni účastnici řízení se vzdali možnosti práva vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí,
proto mohl správní orgán přistoupit k jeho vydání.
Každé město či větší vesnice je osídlena „vlastní44 populací zdivočelého holuba. Jsou to
potomci holubů skalních (Columba livia), žijících v západní a jižní Evropě, severní Africe a
přední Asii. Z tohoto druhu byly vyšlechtěny různé domácí formy, chované po celém světě.
Ještě před několika málo desetiletími byla jejich hejna neodmyslitelně spojena s venkovem,
protože téměř v každém stavení byly holubníky. Dnes je jejich chov spíše výjimkou a holubi
začali masově osídlovat města, kde nacházejí příznivé podmínky k obživě i hnízdění.
Následkem toho se však často přemnožují a působí značné škody na domovním fondu,
v hospodářství i na lidském zdraví. Holubi vyzobávají vápno z malty, spojující střešní krytinu
a z omítek. Z narušené malty vyzobávají dále drobné kaménky, sloužící jako grit (drobné
kaménky, které jim pomáhají ve svalnaté části žaludku potravu rozmělňovat). Narušují měkký
stavební kámen (pískovec a opuka) - běžný materiál četných historických památek. Působí na
něj jednak mechanicky (drápky a vyklováváním), ale především chemicky. Silně kyselá
reakce deštěm rozmývaného trusu rychle rozrušuje příslušný substrát a umožňuje jeho další
následnou destrukci zvětráváním apod. Dále narušují krovy, nátěry říms, další plochy a
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materiály, na kterých ulpí jejich trus. Vlhkost, která se drží v mnohacentimetrových vrstva
trusu uvolňuje kyseliny, které po dlouhodobém působení mohou narušit trámové konstruk
až pod mez jejich potřebné pevnosti.
Městské populace holubů jsou pro lidi významným zdrojem různých alergenů a mohou se též
podílet na přenosu některých zoonoz (onemocnění přenosná ze zvířat na člověka). Může se
jednat například o Ornitózu, Klíšťovou encefalitidu, Salmonelu, ale i různé prvoky. Zejména
pak holubí hnízda jsou zdrojem různých roztočů. Nemocní či mrtví holubi se snadno stanou
kořistí koček, které jako definitivní hostitelé přenášejí nákazu na člověka, případně na další
zvířata.
Doporučujeme využití dalších možností mechanické ochrany, které snižují životní úroveň
holubů, tzn. nemožnost hnízdění, rušení, odpočinku atd.
Na základě všech dosavadních poznatků týkající se této problematiky rozhodl správní orgán
tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s ustanovením §§ 81 a 82 správního
řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Břeclav, odboru stavebního a
životního prostředí, oddělení zemědělství a ochrany přírody. Za počátek lhůty pro odvolání se
považuje den následující po dni doručení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.

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

Obdrží do vlastních rukou účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
1. Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná
2. Karel Fojtíček, U Jánského dvora 18, 690 03 Břeclav

Obdrží dotčené orgány státní správy:
1.Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany přírody,
nám. T. G. Masaryka 42/3, 680 81 Břeclav

Na vědomí:
1.Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 680 81 Břeclav, starosta
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