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dle rozdělovníku

J

Žádost o vwěšení sdělení whlášení skutečnosti pro uplat ování odchvlného postupu pro
usmrcování špačka obecného dle whláškv č. 29412006 Sb. na ri ední desce

odbor Životního prost edí MěÚ Hodonín, jako ri ad obce s rozší enou prisobností, žádá obecní a
městské ri ady vina skych obcí uvedenych v rozdělovníku o vyvěšení niže uvedeného sdě1ení o
vyhlášení skutečnosti pro uplat ováni odchylného postupu pro uslnÍcování špačka obecného dle
vyhlášky č. 29412006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného' pro letošní rok
2017 na ri ední desce (a to do 31.10.2017); a též zve ejnění zprisobem umož ujícím dálkornjz
p ístup, p ípadně zveŤejnění zprisobem v místě obvyklym (nap . vyh1ášení místním rozhlasem).

otisk razítka

,Á'ar'
Iog. Kotrlová Jarmila
vedoucí odboru
žtvotního prost edí

P íloha:
Sdělení - Vyhlášení skutečnosti pro uplatriování odchylného postupu pfo usmrcování špačka

obecného dle vyhlášky č.29412006 Sb.

Rozdělovník (obdrží na dodejku):

1 . Město Dub any, Náměstí 15 . dubna 1149, 696 03 Dub any
2. Město Hodonín' Masarykovo náměstí 53/1 , 695 35 Hodonín
3. obec Čejč, 696 Ia Čejč 43O
4. obec Čejkovice, Templá ská 500, 696 15 Čejkovice
5. obec Dolní Bojanovice, Hlavní 3B3, 696 17 Dolní Bojanovice
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6. obec Josefov' Hlavní 131, 69621 Josefov
7. obec Karlín, 696 14 Karlín 38
8. obec Lužice, Česká 59211, 696 18 Lužice
9. obec Mikulčic e, 696 19 Mikulěice 245
10. obec Mutěnice, Masarykova 200,696 11 Mutěnice
1 1 . Obec Nov;i Poddvorov, 696 16 Noqi Poddvorov 25
12. obec Petrov, 696 65 Petrov u Hodonína 113
13. obec Prušanky, Hlavní 100, 696 21 Prušánky
14. obec Ratíškovice, U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice
15. obec Rohatec, Květná 359lI, 696 01 Rohatec
16. obec Stary Poddvorov,696 16 StaÍy Poddvorov 230
17. obec Sudomě ice, Nádražní322,696 66 Sudomě ice nad Moravou
18. obec Terczín, 696 14 Terczín 78

I{a vědomí :
19. Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 2'5197I, 602 00 Brno
20. Svazvinďri České republiky, Žížkorská 123O,691 02 Velké 3i|6rlice
21. Myslivecky spolek MIKULČtcp-vELKÁ MORAVA, Těšice 33, 696 19 Mikulčice
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sDĚlENí
Vyhlášení skutečnosti pro uplat ování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného

dle vyhlášky č.294/2006 Sb.' o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

Městsky ir ad Hodonín (dále jen 
',MěÚ Hodonín"), jako obecní ri ad obce s rozší enou p sobností,

podle ust. $ 2 odst. I zák. č. 31 412002 Sb., o stanovení obcí s pově enym obecním ri adem a

stanovení obcí s rozší enou prisobností, v platném zněni a vyhlášky č. 3BB/2002 Sb., o stanovení
správních obvodri obcí s pově enym obecním rí adem a správních obvodri obcí s rozší enou
prisobností, vplatném zněni, odbor žívotniho prost edí (dá1e jen,,odbor ŽP"),jako věcně a místně
p ís1ušny správni orgán, Ve Smyslu ust. $ 7 odst. 2, s 61 odst. 1 písm. c) a $ 66 zék. č. 12812000 Sb.,
o obcích, vplatnémzněru aVe smysluust. $ 75 odst. 1písm. c) a $ 77 odst.3 zék. č. 114ll992Sb.,
o ochraně p írody a krajiny, v platném znění (dále jen ,,Z0PK"), Ve smyslu části čNrté zÍk.
č.50012004 Sb., správní Ťáď,v platném znění (dále jen,,správníÍáď"),

vyhlašuje
v souladu s ust. $ 4 odst. 1 vyhlášky č. 29412006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování
špačka obecného (Sturnus vulgaris), v platném znění, že ve správním obvodu MěÚ Hodonín, jako
obce s rozší enou ptisobností, s v}zjimkou pozemkri nacházejících se na ťrzemí Chráněné krajinné
oblasti Bílé Karpaty' nastaly mezní podmínky umož ující uplat ování odchylného postupu pro
uslnrcování jedincri špačka obecného (Sturnus vulgaris), a lze tedy uplatnit odchylny postup
spočívajícív usmrcování špačka obecného z drivodu prevence závažnych škod na irrodě révy vinné
na vinicích za podmínek stanovenych vyše uvedenou vyhláškou.

odchyln postup lze uplat ovat od 15. srpna2017 do 31. íjna 2017,

Na základě tohoto sdělení je možno uplat ovat odchy1ny postup pro usmrcování špačka obecného
podle vyhlášky č.29412006 Sb. za striktního respektování podmínek stanovenych touto vyhláškou.

odchylnypostup mohou dle ust. $ 4 odst. 2vyše uvedené vyhláškyuplat ovatťyzické osoby, které
jsou oprávněny lovit zvét za poďmínek stanovenych zvláštním právním p edpisem (ust. $ 46 až 48
zák. č.44912001 Sb., o myslivosti, v platném znění), a které se p edem písemně ohlásí samostatně
nebo prost ednictvím uživatele honitby na MěÚ Hodonín, odbor ŽP, Národní t(id,a 25, 695 35
Hodonín.

Tyto osoby mají, pod1e ust. $ 5b odst. 5 ZOPK, povinnost provést zpětná hlášení o zást elech do
31. prosince 2017 .
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P ipomínáme, že ričelem usmrcování špačka obecného podle vyše uvedené vyhlášky, není
snižcrvání početních stavri špačka obecného lovem, ale zvyšení ričinnosti st elby, jako metody
plašení jedincrl špačka obecného.

Formulá e ,,ohlášení oprávněnych osob" a ,,Hlášení o provedenych zástÍelech" jsou k dispozici
na MěÚ Hodonín, odboru ŽP, T'{árodní tŤ1da 25, 695 35 Hodonít, a také v elektronické podobě
na www.hodonin.eu (Městsky :ioŤadlodbory ir adu/odbor Životního prost edí/formulá e/formulá e
_ ochrana p írody al<rajtnylohlášení oprávněnych osob - špačci, respektive Hlášení o provedenych
zást elech - špačci).

Vyhláška č. 29412006 Sb. o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného je pak k dispozici
nap ík1ad na stránkách Minísterstva Životního prost edí Ceské republiky v sekci ochrana volně
žíjicích ptákri http : //www. mzp 

" 
c zl czl v olne zt1ici jtací.

Toto sdělení se t ká, pouze viničních tratí, které se nachází ve správním obvodu obce
s rozší enou prisobností Hodonín, mimo zemí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Bílé
Karpafy. Na uzemí CHKO Bí1é Karpaty je ,, této věci p íslušnym orgánem ochrany p írody a
krajiny Agentura ochrany p írody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO
Bí1é Karpaty' Nádražni 318, 7 63 26 Lt;Írračovice.
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Ing. Jarmila Kotrlová
vedoucí odboru životniho prost edí
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