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Městský úřad Žatec
Stavební a vyvlastňovací úřad,
životní prostředí
náměstí Svobody 1,

438 01 Žatec

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 24. 10. 2018
NAŠE Č.J.: MUZA 39096/2018
SPIS.ZN: MUZAS/36802/2018/Tr
VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Trávníček
PRACOVIŠTĚ: tř. Obránců míru 295, Žatec
TEL: 415 736 490
FAX: 415 736 513
E-MAIL: travnicek@mesto-zatec.cz
DATUM: 08. 11. 2018

Částečné poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí jako povinný subjekt podle
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“) od Vás dne 24. 10. 2018 obdržel žádost ve věci poskytnutí
informace „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím – které honební společenstvo v současné době provádí výkon práva
myslivosti v honitbě Žíželice“. Na základě Vaší žádosti Vám z dostupných dokladů poskytujeme
částečné informace dle InfZ:
1) Které honební společenstvo v současné době provádí výkon práva myslivosti v honitbě
Žíželice?
V současné době neprovádí žádné honební společenstvo výkon práva myslivosti ve
výše uvedené honitbě.
2) Žádám o sdělení statutárního orgánu a mysliveckého hospodáře, který provádí výkon práva
myslivosti v honitbě Žíželice.
Viz odpověď na otázku č. 1.
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3) Pokud neprovádí v honitbě Žíželice výkon práva myslivosti Honební společenstvo Žíželice,
který subjekt provádí myslivecké obhospodařování této honitby?
Žádný subjekt neprovádí myslivecké obhospodařování této honitby.
4) Pokud Honební společenstvo Žíželice zaniklo, z jakého právního důvodu uvedeném
v zákonu o myslivosti? (uveďte důvod zániku).
Bude vydáno samostatné rozhodnutí.
5) Pokud bylo Honební společenstvo vymazáno z rejstříku honebních společenstev, sdělte, kdy
k tomu došlo a z jakého důvodu? (Kdo podal žádost o výmaz HS Žíželice z rejstříku HS).
K výmazu došlo dne 01. 03. 2018. Bude vydáno samostatné rozhodnutí.

Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec (http://mesto-zatec.cz).

Ing. Tomáš T R Á V N Í Č E K
vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí
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