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SPIS. ZNAČKA: MUHO 16841/2014 OŽP                  
Č. j.: MUHOCJ 78698/2014 OŽP   
VYŘIZUJE:  Ing. Lukáš Machara   
TEL.:  518 316 314 
E-MAIL: machara.lukas@muhodonin.cz 
DATUM: 2014-08-13
 

S D Ě L E N Í 
 
Městský úřad Hodonín (dále jen „MěÚ Hodonín“), jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním 
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních 
obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odbor 
životního prostředí (dále jen „odbor ŽP“), jako věcně a místně příslušný správní orgán, ve smyslu 
ustanovení § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění a ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), ve smyslu části čtvrté zákona                        
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), 

 

v y h l a š u j e 
 
ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování 
špačka obecného (Sturnus vulgaris), že ve správním obvodu MěÚ Hodonín, jako obce s rozšířenou 
působností, se vyskytuje nejméně jedno hejno špačků obecných, čítající odhadem minimálně 1 000 
jedinců, a tedy že v tomto správním obvodu lze uplatnit odchylný postup spočívající v usmrcování 
špačka obecného z důvodu prevence závažných škod na úrodě révy vinné na vinicích, za podmínek 
stanovených výše uvedenou vyhláškou. 
 

Odchylný postup lze uplatňovat od 15. srpna 2014 do 31. října 2014. 
 
Obce ve správním obvodu MěÚ Hodonín žádáme, v souladu s částí čtvrtou správního řádu,             
o vyvěšení tohoto sdělení na své úřední desce ve lhůtě do 2 pracovních dnů od jeho obdržení         
až do 31. října 2014, a případně o další zveřejnění způsobem v místě obvyklým (např. vyhlášení 
místním rozhlasem). 
  
Odchylný postup mohou, dle ustanovení § 4 odst. 2 výše uvedené vyhlášky, uplatňovat fyzické 
osoby, které jsou oprávněny lovit zvěř za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 
(ustanovení § 46 až 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění), a které se předem 
písemně ohlásí samostatně nebo prostřednictvím uživatele honitby (optimální je společně               
za honitbu) na MěÚ Hodonín, odbor ŽP, Národní třída 25, 695 35 Hodonín. Tyto osoby mají, 
podle ustanovení § 5b odst. 5 ZOPK, povinnost provést zpětná hlášení o zástřelech                                
do 31. prosince 2014. Optimální je zaslat zpětná hlášení opět společně za celou honitbu. 
 
Je třeba uvést, že účelem usmrcování špačka obecného podle výše uvedené vyhlášky, není 
snižování početních stavů špačka obecného lovem, ale zvýšení účinnosti střelby, jako metody 
plašení jedinců špačka obecného. 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN 
odbor životního prostředí  
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Formuláře „Ohlášení oprávněných osob“ a „Hlášení o provedených zástřelech“ jsou k dispozici    
na MěÚ Hodonín, odboru ŽP, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, a také v elektronické podobě      
na www.hodonin.eu (Městský úřad/odbory úřadu/odbor životního prostředí/formuláře/formuláře     
– ochrana přírody a krajiny/Ohlášení oprávněných osob – špačci, respektive Hlášení o provedených 
zástřelech – špačci). Vyhláška č. 294/2006 Sb. o odchylném postupu pro usmrcování špačka 
obecného je pak k dispozici například na stránkách Ministerstva životního prostředí České 
republiky v sekci legislativa/odkaz platné právní předpisy a jejich výklady/bod 05 OCHRANA 
PŘÍRODY. 
 
Toto sdělení se týká pouze viničních tratí, které se nachází ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Hodonín, mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Bílé 
Karpaty. Na území CHKO Bílé Karpaty je v této věci příslušným orgánem ochrany přírody            
a krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Bílé Karpaty              
a Krajské středisko Zlín, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice. 
 
 
 
 
otisk úředního razítka 

 

 
 
Ing. Jarmila Kotrlová 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
Rozdělovník: 

1. Město Dubňany, Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany (DS) 
2. Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín 
3. Obec Čejč, 696 14 Čejč 430 (DS) 
4. Obec Čejkovice, Templářská 500, 696 15 Čejkovice (DS) 
5. Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice (DS) 
6. Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov (DS) 
7. Obec Karlín, 696 14 Karlín 38 (DS) 
8. Obec Lužice, Česká 592/1, 696 18 Lužice (DS) 
9. Obec Mikulčice, 696 19 Mikulčice 245 (DS) 
10. Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice (DS) 
11. Obec Nový Poddvorov, 696 16 Nový Poddvorov 25 (DS) 
12. Obec Petrov, 696 65 Petrov u Hodonína 113 (DS) 
13. Obec Prušánky, Hlavní 100, 696 21 Prušánky (DS) 
14. Obec Ratíškovice, U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice (DS) 
15. Obec Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec (DS) 
16. Obec Starý Poddvorov, 696 16 Starý Poddvorov 230 (DS) 
17. Obec Sudoměřice, Nádražní 322, 696 66 Sudoměřice nad Moravou (DS) 
18. Obec Terezín, 696 14 Terezín 78 (DS) 
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