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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. 
07/2021 
Č .j.: MJ/08579/2021 
 
 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 15.02.2021 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: 
 
 Jsem studentem v 6 semestru na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, obor 
Provoz a řízení myslivosti.  
V současné době pracuji na své Bakalářské práci s názvem „Institut myslivecké stráže a vztah k výkonu 
státní správy lesů v České republice“, kdy v praktické části provádím dotaz na Úřady s rozšířenou 
působností, životní prostředí, oddělení myslivosti, z důvodu porovnání některých údajů řešené na úseku 
myslivosti a lesní správy.  
Z výše uvedeného důvodu Vás žádám o poskytnutí následujících informací, oznámení, nebo řešených skutků 
Vaším úřadem v časovém období od 1.1.2015 do 31.12.2020: 
 
- na úseku myslivosti podle zákona o myslivosti (pytláctví, pes na volno, odebrání zbraně, atd.)  

- na úseku lesa podle zákona o lesu (nepovolený vjezd do lesa, táboření, rozdělávání ohně, atd.)  

- věk pachatele  

- stručný popis jednotlivého činu  

- kdo oznámení učinil (PČR, myslivecká stráž, lesní stráž, občané, atd.)  

- přestupky fyzických a právnických osob  

- počet a výše uložených pokut a sankcí  

- postoupení skutku jinému úřadu  

- a další skutečnosti vyplývající v dané problematice.  
 
Odpověď mi zašlete buď písemně na adresu:………, nebo elektronicky na adresu:            
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K žádosti o informace bylo sděleno: 
 
Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, orgán státní správy myslivosti a orgán státní správy 
lesů, 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 a § 
47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
v platném znění poskytuje požadovaná data na základě žádosti ……………. za účelem vypracování 
bakalářské práce. 
 
Uložené sankce na úseku myslivosti: 
 
1.) 2015, fyzická osoba, neoprávněný lov (nastražení želez), věk 78, oznámeno sousedy,  napomenutí + 
propadnutí věci + úhrada nákladů řízení (1000 Kč). 
 
2.) 2019, právnická osoba, překročení normovaného stavu zvěře, z vlastního podnětu, pokuta (2000 Kč) 
+ úhrada nákladů řízení (1000 Kč). 
 
Uložené sankce na úseku lesa: 
 
1.) 2015, právnická osoba, neoprávněný zábor lesního pozemku stavbou, oznámil vlastník lesa, pokuta 
(8 000 Kč) + úhrada nákladů řízení (1000 Kč). 
 
2.) 2015, fyzická osoba, neoprávněný zábor lesního pozemku stavbou, věk 38 let, oznámil vlastník lesa, 
pokuta (1 000 Kč). 
 
3.) 2018, fyzická osoba, neoprávněný zábor lesního pozemku stavbou, věk 62 let, oznámil vlastník lesa, 
pokuta (1 000 Kč) + úhrada nákladů řízení (1000 Kč). 
 
4.) 2018, fyzická osoba, pastva dobytka v lese, věk 38 let, oznámila PČR, pokuta (1 000 Kč). 
 
5.) 2018, fyzická osoba, nepovolený vjezd čtyřkolkou do lesa, věk 30 let, oznámila lesní stráž, pokuta 
(200 Kč). 
 
6.) 2018, fyzická osoba, nepovolený vjezd čtyřkolkou do lesa, věk 49 let, oznámila lesní stráž, pokuta 
(200 Kč). 
 
7.) 2019, právnická osoba, neoprávněný zábor lesního pozemku stavbou, oznámil vlastník lesa, pokuta 
(2 000 Kč). 
 
8.) 2019, právnická osoba, neoprávněný zábor lesního pozemku stavbou, oznámil vlastník lesa, pokuta 
(2 000 Kč). 
 
9.) 2019, fyzická osoba, neoprávněná těžba dřevin v lese, věk 26 let, oznámila PČR, pokuta (1 400 Kč). 
 
10.) 2019, právnická osoba, nepovolený vjezd autem do lesa, oznámila lesní stráž, pokuta (500 Kč). 
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11.) 2019, právnická osoba, neoznámená hromadná akce v lese, oznámil vlastník lesa, pokuta (500 Kč). 
 
12.) 2020, fyzická osoba, nepovolený vjezd autem do lesa, věk 53 let, oznámila lesní stráž, pokuta (500  
 Jsem studentem v 6 semestru na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, 

obor Provoz a řízení myslivosti.  

V současné době pracuji na své Bakalářské práci s názvem „Institut myslivecké stráže a vztah k výkonu 

státní správy lesů v České republice“, kdy v praktické části provádím dotaz na Úřady s rozšířenou 

působností, životní prostředí, oddělení myslivosti, z důvodu porovnání některých údajů řešené na úseku 

myslivosti a lesní správy.  

Z výše uvedeného důvodu Vás žádám o poskytnutí následujících informací, oznámení, nebo řešených 

skutků Vaším úřadem v časovém období od 1.1.2015 do 31.12.2020: Kč). 
 
13.) 2020, fyzická osoba, neoprávněný zábor lesního pozemku stavbou, věk 36 let, oznámil vlastník lesa, 
pokuta (2 000 Kč). 
 
14.) 2020, fyzická osoba, neoznámená hromadná akce v lese, věk 29 let, oznámil vlastník lesa, pokuta 
(500 Kč). 
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