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SDĚLENÍ
Vyhlášem' skuteěnosti pro up]atňování odchylného postupu pro usmrcování špaěka obecného dle

vyhlášlqr č. 294/2006 Sb., o odchylném posttipu pro usmrcování špačka obe€ného

Městský úřad Hodonín (dále jen ,tMěú Hodonínč`), jako obecní úřad obce s rozši'řenou působností, podle
ust.  §  2  odst.  1  zák.  č.  314/2002  Sb., o stanovení obci'  s pověřen]h  obecním  úřadem  a stanovení obcí
s rozšířenou působností, v platném znění a vyhlášky ě. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí

živ%Lěířhe#.ů#(Tflúeňj::T,ásbpo?ž:i:`;,;kvoodvůě.ongías:?áí:e:ů,:|:řns;bsnpo,:tůr.Prlg#e=ányí;|#:so,:
§ 7 odst. 2, § 61  odst.1  písm. c) a § 66 zák. č.  ]28/2000 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 mhraně přírody a krajiny,  v platném změní
(dále jen „ZOPK"),  ve smyslu části čtvrté zák.  č.  500/2004 Sb., správní řád, v platném  znění (dále jen
„správní řád"),

vyh]ašuje

:b:::Le?hdou(Ss,U#i4v#;Sďt;,.s]),VrLpřakáéčri2á4ě/n2íťžes:é':pidvcnhí±ne;:vL2ustuEíuěEr°H::ťn?:,V:n±ošP:#
s rozšířenou působností. s výjimkou pozemků nacházejících se na územi' Chráněné krajimé oblasti Bílé
Karpaty,  msta[y  mezní  podmínlqr  umožňující  uplatňwání  odchy]nélio  postupu  pro  usmrcování
jedinců špačka obecného (Sftfmc6 v#gťp.É), 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.

Odchy]ný postup lze uplatňovat od 15. srpna 2021 do 31. řl'jna 2021.

Na základě tohoto sdělení je možDo up]atňovat odcl)y]ný postiip pro usmrcování špačka obecného
podle vyhlášlgr č. 294#006 Sb. za striktmho nespek(ováDí podmínek staDovených touto vyhláškou.
Odchyhý postup mohou dle ust. § 4 odst. 2 výše uvedené vyhlášlq/ uplatňovat Ďzické osoby, které jsou
oprávněny  lovit  zvěř  za  podmínek  stanovených  zvláštním  právním  předpisem  (ust.  §  46  až  48  zák.
č. 449/2001  Sb., o myslivosti, v platném pění), a které se
prostřednictrim uživatele h®nitby na Měu Hódonín, odborZpi

dem pÉsemDě oh]ásí samostatně nebo
Národní třída 25, 695 35 Hodonín.

Tyto  osoby  mají,  podle  ust.  §  5b  odst.  5  ZOPK.  poviDDost  provést zpětná  b]ášeni' o  zástřelech
do 31. prosince 2021.

PHpomínáme, že účelem usmpcováni' špačka obecného podle výše t]vedené vyhlášky, není snížování
početních stavů špačka obecného lovem, ale zvýšeDí účínDosti stře]by, jako metody plaš€ní jedinců
špačka obecného.



Č.j, MUHOCJ   53330/2021  OŽP str. 2

Fomuláře   „Ohlášení   oprávněných   osob"   a   „Hlášeni'   o   provedených   zástřelech"   jsou   k dispozici
v     elektronické     podobě     na     www.hodonin.eu     (Městský     úřad/odbory     úřadu/odbor     životního

:er:;gketťv„efoHTá3:áříe;fi::vue[á=ný=h2:htiTeT:chpŤ,:::žcí;ata:jjnnya,oMh:aúšeE;d::#,v:á3g::ŽopS,oEá:d:P#í,cÍ
25, 695 35 Hodonín.

ťayphř,,áí#:á::4#0áoc6hs#;n:st%:sc:ž,z:vmoá:hsomg:ospt::dťsčmersckoév:g;ušbp|ůÍ;avosbeekcc:é::hjín:*ofngížj:c:,íccj
ptáků hq)://www.mzp.cz/cz/volne_zijici|)taci.

Toto  sdělení  se  týká  potize  viDičních  tratí  a  sadů.  které  se  nachází  ve  správním  obvodu  obce
s rozšířenou působností Hodonín, mimo území Chráněné krajinné ob]asti (CHKO) BÍ[é Karpaty.

ťcahúáeymjř:oTyoaží:Jfin?ačme:ťéjre.Ju;é,:ůyYě#ig:lá|:?y;:aco.rťiáš::Ep::::aéyriŘ%roBd,řéaKE#nůy,Sgednž:
318, 763 26 Luhačovice.
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