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sDĚLENi
Vyh]ášení skutečnosti pro uplatňování odchy)ného postupu\ pro usmrcovám' špaěka obecného dle
vyhlášky č. 294C006 Sb., o odcltylném postupu pro`usmrcování Špačka'obe€ného

Městský úřad Hodonín (dále jen „Měú Hodonín"), jako o`becní úřad obce s rozšířenou působngsťí, podlé
ust. § 2 odst.1 zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s
a `stanovemi' i dbc[
s rozšířenou pů§obností, v platném zněnť a výh]ášky` č. 388/20m Sb.p Qi stanovemí správních abvodů' obcí

:í33:ěířheonýpTo:t::árítTáíeřaj::T,8d%Porrávžníf6;,;kv8dvůěc°nběcíasá:s=ťe;:Í:]:;:;bsnp°ržtjhťopr[;ámn::e*,:d:s°t:
§ 7 odst. 2, § 61 odst. ] p(sm. c) a § 66 zák. č.128/2000 Sb., o obci'ch, v p]atném znění a ve, smyslu ust.
§ 75 odst.1 písm. c) a § 77 odst. 3 zák. č.114/1992 Sb.g o Qchraně přírody a krajínyB v ,`platném\ mění
(dále jen „ZOPK"), ve smyslu části čtvrté zák. č. 500/2004 Sb„ správní řád., v p]atném změní (dál©'jen
.,správni' řád"),
v y h 1 a š u ,j e(

šb:::'éahdou(Ssť„Srtž„§;4v„%Sďt;,.5`),Vr`páiktžéčri2Z4ě'n2í:°8es:é'8p:ádůhíyLne;#v8áusm#ěEr°H:g:::,Ví#ošP3:š:
s rozšířenou působností, s výjimkou pozemků nacházeji'cích se na území Chráněné krajinné oblflstí B{Ié

Karpaty, nastaly mezní podmínb umožňující uplatňování odcbylného postupu pro usmrcovám'
jediiiců špačka obecného (S/#rHZÁ§ vz//gcmí.ó-), a lze tedy uplatnit odchylný postup spoči'vající 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 lze uplatňovat od 15. srpna 2022 do 31. říjm 2022.

Na základě tohoto sdělení je možno up[atňovat odchylný postup pro usmi.cován,Í špačka obecnél)o
podle vyhlášky č. 294/2006 Sb. za striktnítio respektování podmínek stanovených touto Ývyhláškou.
Odchylný postup mohou d]e ust. § 4 odst. 2 výše uvedené vyhlášky uplatňovat Ďtzi'cké osobyg které jsou
oprávněny lovit,zvěř za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (ust. § 46 až 48 zák.

edem písemně ohlásí samostatně nebo

;.ráftgř/e2d°:i]c;:ň°užTvžst[jre°it:'nítbpja::é#ěFěHn:|'o:í::eordébs:

0 Národní ffida 25. 695 35 Hodónín.

Tyto osoby mají, podle ust. § 5b odst. 5 ZOPK, povinnost provést zpětuá hláĚení o zástřelech
do 31. pi.osince 2022.

§tr. 2

Pftpomínáhie.žeúčelemusmrcovánlšpnčkaobecnéhopodlevýšeuvedenévyhlášky,nenísnižovÁní

i.očetníchstavůšpačkaobecnéholovem,alezvý§eniúěinnostístřelby,jakometodyphšeníjedimů
špaěka obecného.
Fomiuláře „Ohlášení oprávněných osob" a ..Hlášení o provedených zástřelech" jsou k dispozicí

v

elektronické

podobě

na

vyww.hodonin.eu

(Městský

úřad/odbory

úřadu/odbor

životního

Pergietív"efo#á#fíeáfiůgvue`á:ený:hžcs#eachp-H#šoifa#kúéinnya,oMh:ůšeE:d::;á,moá3Ě::Ž3:o*ár:dnš|P:ři3:
25t 69.5 35 Hodoni'n.

Vyhláška č. 294/2006 Sb. o odchylném postupu pi.o usmi.cováni' špačka obeaného je pak k díspozíci
napHklad na stránkách Ministerstva žívotm'ho prostředí České republiky v sekcí ochrana volně žijících

ptáků,1]ttp://www.mzp.cz/cz/volne_zijicíůtaci.

" sdělení se týkÁ pou# viničních tmti a sndů, které se nacház[ ve správním obvodu obce

|c:Íá:yrí:pff:#ůíoáí|;|Í#geo:d#r:enp;u:é,.Lí;ě:::pToí,;:iiríaěc:é€.g|J;::n:é::o±,yĚť%iEa:hLF:ín;;,Eg;:a:f:
3 ,18, 763 26 LLihačovíc'e.

Mésiský, 'uťad Hodonín
...,

odbor žlvotního prostr®dí
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Do]ožka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

=:envt:dg:.*::edn:k:±`:SÍ#nsénz°wd:iě'Šphaeč?kž#2íž.]p3%bps°Íaedn:#v::St`oevméá5r`á::::íi]á-d2a:íc°,ů3-::Z82°:t]r:#2s:
shoduje s obsahem dokumentu, jehož 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 lnformačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 1069395915 byla systémem přenesena dne 08.08.2022
v 14:59:24. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 09.08.2022 v 14:11:27. Datová zpráva byla opatřena

elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečetí založenou na certifikátu pro elektronickou pečet'

#a::é:ei:#:`::.vkaén#ačp.oes#::a;ee':eTi,s`č|::.b.#É,řke!#íc.h.d5ůsvěAm,,gů:oc:ftTfi:ž3,nobuy,e`ůkáránifš:tusipgenč::
3ruo::iřfi::TM,Fn?ste:;"?e;řtmpočš::kés::.pu3:?ky|nEfl?erkmr:::;,kásyátaéčEa::::výp::eťs:;:aánoeáač-en:r:ads:kůí
razítkem. Datum a čas 09.08.2022 07:29:28, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného
elektronického časového razítka 01 40 72 07, časové razítko bylo vydáno Postsignum Qua]ified CA 5, Česká
pošta' s.p..

Informace o datové zprávě
ID datové zprávy: 1069395915

ID schránky odesílatele: mwvbvks
ID schránky příjemce: 5kebcmv
Datum a čas dodání: 8.8. 2022,16:59:24

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem,
uznávanou elektronickou značkou, nebo uznávanou elektronickou pečetí.

Vystavil: Obec Mutěnice
Pracoviště: Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 09.08.2022

:E:SEapší(jšmKe\;L3Ů°Ádpís°S°by.kteráautorizovanoukonverzidokumentuproved[a:
Otisk úředního razítka:

fifiHfiifill
/51009151-226055-220809141121
Poznámka..
Kontrolu lélo določ)qi lze provés€ v centrální evidencí doložek pftstupt.é způsobem umožňuj(clm dálkový př(stup na adrese
https:/Nww.czechpoimcz/overovacidolozky.

MESTSKY URAD HODONIN
odbor životního prostředi'
iiraco\iště. Nái.oclní tr.ída 25, 695 35 Hodoiiiii
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VYŘTZUJf,:

liig. Bai.bora Kováčová

TEL.:

5183163]2

E-MAIL:

kovacova.barboraía;muhodonin.c7.

IDDS:

iii\wbvks

DATUM:

08.08.2022

dle rozdělovniku

J

ŽÁdost o vw'ěšení sdě]ení whlášení skutečnosti pro ui)latňování odclivlného
usmrcování šimčka obecného dle whlÁškv č. 294/2006 Sb. na úřední desce

F}os_q.p.u

pro

Odboi. Životni'ho prostředí Měú Hodoni'n. jako úřad obce s rozši'řenou působnosti'` Žádá obecni' a městské
úiřady vinařských obci' uvedených v i.ozdělovníku o vyvěšeiii' ni'že uvedeného sdělení o vyhlášeni'
skutečiiosti pro uplatňováni' odchylného postupu pro usmrcováni' špačka obecného dle vyhlášky č.
294/2006 Sb.. o odcliylném postupu pi.o usmrcováni' Špačka obegnélio, pi.o letošiii' t.ok 2022 na úředni'

desce (a to do 31.10.2022); a též zveřejněm' způsobem umožňuji'ci'm dálkový při'stup, při'padně zveřejťiěni'
způsobem v místě obvyklým (napr., vylilášeni' mi'stni'm i.ozhlasem).

Ing. Barbora Kováčová
referent odboi.u životni'ho prostí.edi'

Obdrží:
Město Hodoni'n, Masai-ykovo nám, č.p. 53/1. 695 01

Hodoni'n 1

Město Dubňany, IDDS: di.5bejn
Obec Cejč` IDDS: vu4be6r
Obec Čejkovíce. tDDS: 7nhbzkz
Obec Dolni' Bojanovice, IDDS: tc4buc3

0bec Josefov, lDDS: rcjbnhi
Obec Karli'n, IDDS: q5ubdqi

Obec Lužice, TDDS: tqabcvi
Obec Mikulčice. IDDS: jbjbysz

Obec Mutěnice. TDDS: 5kebcmv
Obec Nový Poddvoi.ov. TDDS: pu6a2eu

Obec Petrov, IDDS: 2jgbjd9
0bec Pi.ušánky, IDDS: eg4bbvn
Obec Ratíškovice. TDDS: kpi.bzen

Obec Rohatec. IDDS: je6bbru
Obec Stai.ý Poddvoi.ov` TDDS: uiinb4vh

Obec Sudoměřice, IDDS: 5fxb4vd
Obec Terezi'ii, TDDS: utwbj7t

Na vědom]':
Myslivecký spolek MTKULČICE-VELKÁ MORAVA` Těšice č.p. 33. 69619 MikLilčice

Česká společnost oi.nitologická -Jihomoi.avská pobočka, pobočný spolek. [DDS: 56ywzeq
Svaz viiiaí.ů České i.epubliky, z. s.. IDDS: fggnq6z

