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SDĚLENÍ
Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špaěka obecného
dle vyhlášky č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

Městslý úřad Hodonín (dále jen „Měu Hodonín"), jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,
podle ust. § 2 odst.1 zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení
obcí s rozšířenou působností, v platném znění a vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů
obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění,
odbor životního prostředí (dále jen „odbor ŽP"), jako věcně a místně příslušný správní orgán, ve smyslu
ust. § 7 odst. 2, § 61 odst.1 písm. c) a § 66 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a ve smyslu
ust § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

(dále jen „ZOPK"), ve smyslu části čtvrté zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„správní řád"),
vyh]ašuje

:bse::[éahdou(Ss,U„S;;„§s4v„°,gsat;z.s]),Vyvh[f[šaktžéci2zgn4ě/fí:°žes:é':p:ádvcnhíy±ne;:v:ů:tu#ěEr°H:;::::,V::iošp::::
s rozšířenou působností, s výjimkou pozemků nacházejících se na území Chráněné krajinné oblasti Bílé

Karpaty, nastaLy mezní podmínky umožňující up]atňování odchyLného postupu pro usmrcování
jedinců špačka obecného (Sfa#7]2ts vGÍ/gczri.s), a lze tedy uplatnit odchylný postup spočívající v usmrcování
špačka obecného z důvodu prevence závažných škod na úrodě révy vinné na vinicích a v sadech
za podmínek stanovených výše uvedenou vyhláškou.

Odchylný postup ]ze upLatňovat od 15. srpna 2019 do 31. října 2019.

Na základě tohoto sdělení je možno uplatňovat odchylný postup pro usmrcování špačka obecného podle
vyhlášky č. 294/2006 Sb. za striktního respektování podmínek stanovených touto vyhláškou.
Odchylný postup mohou dle ust. § 4 odst. 2 výše uvedené vyhlášky uplatňovat Ďrzické osoby, které jsou
oprávněny lovit zvěř za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (ust. § 46 až 48 zák.
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Tyto osoby mají, pod]e ust. § 5b odst. 5 ZOPK, povinnost provést zpětná hLášení o zástře]ech
do 31. prosince 2019.
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řipomínáme, 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.

ForrrNlfie .,Ohlášení oprá`}něných osob" e. „Hlášení o provedených zástřelechcc .]sou kďspoz:Lc;i
v elektronické podobě na www.hodonin.eu (Městslq7 úřad/odbory úřadu/odbor Životního

f:#ketí#oHT#T:áříe;fů:vue[í:ený=h::sTř:Teachpíí:3:žcí;aťa:jéínnya,oMh:geE;d:::Íy3á35::ŽopS,o*ár=dí]P:řčíáíá
25, 695 35 Hodonín.

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 ochrana volně Žijících

ptákůhttp://www.mzp.cz/cz/volne_zijiciptaci.

Toto sdě]ení se týká pouze viničních tratí a sadů, 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 Agentua
ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Nádražní
318, 763 26 Luhačovice.

Ing. Jarmila Kotrlová
Vedoucí odboru Životního prostředí
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Doložka konverze z moci úředm' do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 121243838-226055-190812122407

převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, j ehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy lnfomačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 700308800 byla systémem přenesena dne 12.08.2019
v 07:53:31. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 12.08.2019 v 12:24:12. Datová zpráva byla opatřena

elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečetí založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť

;r:::Íř::isĚaÉjo;e-Íí#vp::čiit:ařs:3;:tr:j:g::e;;.1ÍÍ.;Í#eí#ioír.hT3;F;Ť:ÍÉeÉ:.edíaí#ř:cÉ!č:iÍťík:1Íjp;i:í:ei;i:

označena časo\ým razítkem. Datum a čas 12.08.2019 09: 13:58, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo
kvalifikovaného elektronického časového razítka 4C 48 AC, časové razítko bylo vydáno Postsignum
Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Odesílaj ící datová schránka:
Název: Město Hodonín
Adresa: Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín, CZ

ID datové schránky: mwvbvks
Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektroniclti podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.08.2019 v 12:24:22. Kvalifikovaný elektroniclý

podpis byl shledán platným (dokment nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro

:12e.#:2#|T?odop:ios8?yůoda:reo:edf::ifi#Š;=éeáej:|ěená:uri:igm|m.%dg|i=!ac::|n.ýcŘac|:Íjťgátiiéh?dc=ftéiT#dsr:

;`.es#o.mť:g|epmodsEisže4bDů3ff7e:ícghalággíanpý.sc,es#á:aápd:aeHl:.rdoáz?,toedspkiž:g!,#.ápn.Pča`1;f,k.:ž#
Er:d::#:sču';coí2g;33:].JÉ|remktifl:mE#:EgisvngboyT?ímoadčť:rčuásoo#rražívko::lToprostřed',622274'Město
Vystavil: Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 12.08.2019

:E:;E:ÁPF]jšmKe\;L3ŮoÁdpísosoby,kteráautorizovanoukonverzídokumentuproved]a:

Pomámka:
Kortirolu této doložky lze provést v certtrální evidencí doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https:/hvww.czechpoini.cz/overovacidoloúy.

