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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Městský úřad Milevsko na základě žádosti doručené dne 24.05.2019 pod č.j. MM 23975/2019 OVV 
poskytuje žadateli požadované informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. zákon o svobodném 
přístupu informací ve znění pozdějších předpisů, ve stejném členění.  

K bodu č. 1: 

Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí (dále jen „městský úřad Milevsko“) ustanovil 

mysliveckého hospodáře pro uznanou honitbu Orlík III. rozhodnutím č.j. MM 13309/2019. 

a. Městskému úřadu Milevsko byl podán návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře pro honitbu 

Orlík III. Přílohou zasíláme kopii uvedeného návrhu. 

b. Městský úřad Milevsko vydal rozhodnutí o ustanovení mysliveckého hospodáře pro uznanou 

honitbu Orlík III., č.j. MM 13309/2019. Přílohou zasíláme kopii uvedeného rozhodnutí. 

c. Myslivecký hospodář byl ustanoven k 10.04.2019. 

K bodu č. 2 

Pro soubor honebních pozemků, které nejsou součástí žádné z uznaných honiteb v k.ú. Jetětice, Kučeř, 

Květov a Vůsí, nebyl městským úřadem Milevsko ustanoven myslivecký hospodář.  

a., b., c. Pro nepřičleněné honební pozemky do uznané honitby nebyl Městským úřadem Milevsko 

ustanoven myslivecký hospodář ani podán návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře 

K bodu č. 3 

Městský úřad Milevsko nepovažuje ke dni podání předmětné žádosti o informaci podle zákona č. 

106/1999 Sb. a ke dni poskytnutí uvedené informace (dny specifikované v bodě 2 žádosti o poskytnutí 

informace) kteroukoliv fyzickou osobu za mysliveckého hospodáře. Myslivecký hospodář je ustanoven 

vždy orgánem státní správy myslivosti v souladu s podmínkami zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“). 

K bodu č. 4 

Ve specifikovaném období a lokalitě uvedených v bodě 2 žádosti o poskytnutí informace městský úřad 

Milevsko nevydal plomby pro označování zvěře ani lístky o původu zvěře žádné osobě. 

K bodu č. 5 

Ve specifikovaném období a lokalitě uvedených v bodě 2 žádosti o poskytnutí informace městský úřad 

Milevsko obdržel plán mysliveckého hospodaření, který nebyl akceptován, současně obdržel i plán 

mysliveckého hospodaření pro uznanou honitbu Orlík III, který byl akceptován. 

K bodu č. 6 

Ve specifikovaném období a lokalitě uvedených v bodě 2 žádosti o poskytnutí informace městský úřad 

Milevsko nevydával žádné rozhodnutí, které by povolovalo lov zvěře podle § 40 ani § 41 zákona o 

myslivosti. 
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