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Částečné poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Město Žatec, Městský úřad Žatec, 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 04. 02. 2019 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o sdělení následujících informací, cituji:
„Městský úřad v Žatci, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, oddělení správy
myslivosti provádí od roku 2017 některé kroky, které jsou dle mne zjevně v rozporu nejen se
zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb ale též se zákomen 500/2004 Sb - správním řádem, a to v
souvislosti se zastavením myslivecké činnosti Mysliveckého spolku Žíželice s odůvodměním, že
Honební společenstvo Žíželice IČ 491 20 085 zaniklo ze zákona k 31.03.2003. Jak jem Vás
opakovaně, a to i písemě upozorňoval, v lokalitě Vámi zrušené honitby extrémě narostly škody
zvěří – divokými prasaty, a v mém případě zde hospodařícího zemědělce mne toto postihlo
v doslova likvidačním rozsahu. V souvislosti s touto kauzou žádám o sdělení těchto níže
uvedených informací:
1 – Na základě jakého podnětu (příkaz, nařízení, rozhodnutí či jiného právního úkonu) byl
učiněn výmaz Honebního společenstva Žíželice IČ 491 20 085 z Rejstříku honebních
společenstev vedeným Měú Žatec? Kdo přesně tento krok nařídil, či dokument vydal? Žádám
o kopii tohoto dokumentu.
2 – je pravdou, že výmaz Honebního společenstva Žíželice IČ 491 20 085 z Rejstříku
honebních společenstev vedeným Měú Žatec byl proveden v souladu § 25 zákona o myslivosti
– zrušení a zánik honebního společenstva (cit. § 25 Zákona o myslivosti
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(1) Honební společenstvo zaniká dnem výmazu z rejstříku. Zániku honebního společenstva
předchází jeho zrušení s likvidací. Honební společenstvo se zrušuje :
a) dnem zániku společenstevní honitby,
b) uplynutím doby, na kterou bylo založeno,
c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení honebního společenstva, jinak
dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato; rozhodnout o zrušení lze pouze tak, aby nejpozději v
den zrušení zanikla smlouva nájmu honitby, je-li uzavřena,
d) rozdělením nebo sloučením s dalším honebním společenstvem. V tomto případě se likvidace
neprovádí,
e) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že
majetek dlužníka je zcela nepostačující – konec citace) po provedené likvidaci Honebního
společenstva Žíželice IČ 49120085_ Žádám kopie dokumentu o provedení likvidace HS
Žiželice, které musí předcházet výmazu z rejstříku HS a musíte je mít v souladu se zněním
zákona archivované a přístupné..
3 – Je pravdou, že po Vámi provedeném zániku HS Žiželice jste přes písemnou výzvu odmítli
dodržovat §29 odst.4 zákona 449/2001Sb o myslivosti? Žádám o kopiim rozhodnutí či zápisu
vedoucí k tomuto postupu.
4 – Je pravdou, že správní orgán nepostupoval v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona
449/2001 Sb o myslivosti – Přičlenění? Tedy po Vámi provedeném kroku likvidace (který bych
pracovně nazval „úřední zničení HS Žiželice“) jste v rozporu s § 30 odst.1. pozemky bývalé
honitby Žiželice tedy opravdu nepřičlenili k honitbě, která má s těmito honebními pozemky
nejdelší společnou hranici a zásahy řádného mysliveckého hospodaření nevyžadují jejich jiné
přičlenění? Žádám kopie rozhodnutí, nařízení či pokynů důvodných k tomu, aby Vám
přičlenění, tak jak jej nařizuje zákon, bylo znemožněno.
5 – Učinil Měú Žatec nějaké kroky které by minimalizovali škody zvěří(na které jste byli
upozorňováni nejen mnou) na pozemcích Vámi zrušené honitby Žíželice po dobu od zákazu
lovu HS Žíželice Vaším úřadem do dnešního data?
6 – Proč v sousední honitbě Velemyšleves nadále probíhá lov, přestože rozhodné znění stanov
je naprosto shodné, a již 14.11.1208 jsme Vás na toto upozornili (včetně Vašeho stanoviska ,
že takováto honitba zanikla k 31.3.2004 s nutností okamžitého ukončení lovu)? Prosím přesně
odpovědět v čem spočívá důvod zcela jiného postupu ze strany Měú Žatec , výrazně ve
prospěch honitby Velemyšleves.
7 – Proč, na jakém právním podkladu Měú Žatec ignoruje Usnesení Nejvyššího správního
soudu 5As42/2018-33 ve věci přiznání odkladného účinku rozhodnutí Krajského úřadu v Ústí
n/Labem o „nicotnosti“ ze dne 20.11.2017 č.j.2924/ZPS/2017-6, které bylo vydáno právě
s ohledem splolečenské důležitosti zabránění škod zvěří v teritoriu Vámy zrušené honitby
Žiželice?
8 – Na základě jakého mimořádného pověření (či vnuknutí, osvícení či jasnozřivosti??
V Ústavě a zákonech jsem hledal marně), je názor úředníka Měú Žatec nadřazený Usnesení
Nejvyššího správního soudu? Prosím vysvětlit, případně kopii tohoto pověření.“
K Vaší žádosti sdělujeme požadované informace:
Ad 1. Bylo učiněno na základě ustanovení § 69 odst. 2 a § 28 odst. 3 písm. b) zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
Ad 5. Ano.
Ad 7. Správní orgán sděluje, že mu není známo, že by předmětné usnesení ignoroval.
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Ad 8. Správní orgán tuto otázku považuje toliko za rétorickou, věcně řešenou v otázce č. 7.
Ad 2, 3, 4, 6. Na tyto otázky je vydáno samostatné rozhodnutí o odmítnutí.
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec https://www.mesto-zatec.cz/mestsky-urad/povinneinformace/poskytnute-informace/.
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