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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 06/2020 
Č .j.: MJ/03282/2020 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 17.01.2020 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odbor z ivotní ho prostr edí  z a dost o poskytnutí  informace 
v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve zne ní  pozde js í ch 
pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení: 
 
naše společnost ………. je dodavatelem komponent pro instalaci pachových ohradníků na úsecích shluků 
dopravních nehod. Ze zkušenosti víme, že při instalaci pachových ohradníků je třeba spolupracovat s místními 
mysliveckými sdruženími, která spadají do působnosti Vašeho ORP, zároveň musíme provést proškolení osob, 
které budou instalaci provádět tak, aby byly pachové ohradníky maximálně účinné. 
 

Blíží se období 3-4. měsíc, kdy je třeba pachové ohradníky instalovat, chceme co nejrychleji předložit místním 
mysliveckým sdružením metodiku postupu vypracování žádostí o přidělení dotací z Okresních mysliveckých 
spolků. 
 

Obracíme se na Vás se žádostí o poskytnutí kontaktů ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. na příslušná 
myslivecká sdružení v působnosti Vašeho ORP. 
 
 
K žádosti o informace bylo sděleno: 
 
 
Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, orgán státní správy myslivosti, místně příslušný 
v přenesené působnosti dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
a věcně příslušný podle § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění poskytuje 
požadovaná data společnosti ……….., pouze za účelem ochrany zvěře pomocí instalace pachových 
ohradníků na úsecích cest se zvýšeným rizikem srážky zvěře s dopravními prostředky. 
 
Pro přehlednost rozmístění honiteb v rámci ORP Jeseník doporučujeme využít mapový server: 
http://eagri.cz/public/app/uhul/MyslMap/, příp. také http://www.srazenazver.cz/cz/.  
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