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Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 19. 8. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „informačního zákona“).
K Vašim dotazům uvádíme následující:
1. Kolik honiteb je v působnosti Vašeho ORP.
V působnosti Magistrátu města Liberec (MML) je 47 honiteb.
2. Kolik bylo podáno žádostí o snížení stavu spárkaté zvěře v letech 2010 – 2021 podle § 39 zákona
o myslivosti 449/2001sb.
V letech 2010 – 2021 bylo podáno 6 žádostí vlastníků pozemků o uložení snížení stavu spárkaté zvěře.
Dále bylo podáno 204 žádostí uživatelů honiteb o povolení snížení stavu nenormované spárkaté zvěře.
Nad rámec dotazu sdělujeme, že MML vydává nepřetržitě souhlas dle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti
s lovem samičí a samčí zvěře do stáří 2 let u spárkaté zvěře, pro kterou nejsou stanoveny minimální a
normované stavy.
3.

Kolik rozhodnutí vydalo Vaše ORP podle § 39 zákona o myslivosti 449/2001sb.

MML vydal 204 rozhodnutí dle § 39 zákona o myslivosti. U 5 žádostí v tuto chvíli probíhá správní
řízení.
4. V případě vydání rozhodnutí žádáme o poskytnutí informace, jak byl upraven plán lovu
plánované lovené spárkaté zvěře (počet kusů v plánu lovu předložený uživatelem honitby, vámi
upravený plán, podle druhů a věku spárkaté zvěře).
Jednalo se o povolení lovu pro uživatele honitby, nikoliv uložení snížení stavů zvěře.
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