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SDĚLENÍ
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, jako
obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb.,
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění
pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 7 odst. 2, § 61
odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a podle ust. § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), ve smyslu
části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,
vyhlašuje
v souladu s ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování
špačka obecného (Sturnus vulgaris), že ve správním obvodu Městského úřadu Veselí nad
Moravou, jako obce s rozšířenou působností, s výjimkou pozemků nacházejících se na
území Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, nastaly mezní podmínky umožňující
uplatňování odchylného postupu pro usmrcování jedinců špačka obecného (Sturnus
vulgaris), a lze tedy uplatnit odchylný postup spočívající v usmrcování jedinců špačka
obecného, z důvodu prevence závažných škod na úrodě révy vinné na vinicích, za podmínek
stanovených výše uvedenou vyhláškou.
Odchylný postup lze uplatňovat od 15. srpna 2020 do 31. října 2020.
Na základě tohoto sdělení je možno uplatňovat odchylný postup pro usmrcování špačka
obecného podle vyhlášky č. 294/2006 Sb. za striktního respektování podmínek stanovených
touto vyhláškou. Odchylný postup mohou dle ust. 4 odst. 2 výše uvedené vyhlášky uplatňovat
fyzické osoby, které jsou oprávněny lovit zvěř za podmínek stanovených zvláštním právním
předpisem (ust. § 46 až 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů), a které se předem písemně ohlásí na MěÚ Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP. Pro
ohlášení je možno využít přiložený formulář.
Upozorňujme na povinnost osob, provádějících střelbu do hejn špačků obecných na
provedení zpětného hlášení o počtech usmrcených špačků a odevzdání ornitologických
kroužků s informací o datu a lokalitě zástřelu. Pro toto zpětné ohlášení doporučujeme využít
přiložený formulář, který požadujeme odevzdat nejpozději do 31. prosince 2020. Tato
povinnost vyplývá z ust. § 5b odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny.
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Připomínáme, že účelem usmrcování špačka obecného podle výše uvedené vyhlášky, není
snižování početních stavů špačka obecného lovem, ale zvýšení účinnosti střelby, jako metody
plašení jedinců špačka obecného.
Uvedené formuláře jsou k dispozici také v elektronické podobě na www.veseli-nadmoravou.cz , odbor ŽPÚP, oddělení ŽP, dokumenty ke stažení. Vyhláška č. 294/2006 Sb.
O odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného je pak k dispozici například na
stránkách Ministerstva životního prostředí České republiky v sekci ochrana volně žijících
ptáků http://www.mzp.cz/cz/volne_zijici_ptaci.
Žádáme obce o zveřejnění tohoto sdělení včetně příloh vyvěšením na úředních deskách
a o další zveřejnění způsobem v místě obvyklým (např. vyhlášením v místním rozhlase).
Výše uvedené sdělení se týká pouze viničních tratí, které se nachází mimo území Chráněné
krajinné oblasti (CHKO) Bílé Karpaty. Na území CHKO Bílé Karpaty je kompetentní v této věci
AOPK ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty, se sídlem v Luhačovicích.

-

Otisk úředního razítka -

Ing. Bc. Jiří Janoška, v.r.
vedoucí odboru ŽPÚP
Za správnost vyhotovení:
Ing. Jana Javorová

Přílohy
1. Kopie vyhlášky č. 294/2006 Sb.
2. Formuláře:
– ohlášení osob oprávněných postupovat podle vyhlášky č. 294/2006 Sb. u orgánu ochrany
přírody (tj. MěÚ Veselí nad Moravou)
- hlášení o zástřelech provedených na základě odchylného postupu podle vyhlášky
č. 294/2006 Sb.
Obdrží (doporučeně)
Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
Obec Blatnička
Obec Hroznová Lhota
Obec Hrubá Vrbka
Obec Kozojídky
Obec Lipov
Obec Louka
Obec Moravský Písek
Obec Vnorovy
Město Veselí nad Moravou, odbor majetku a investic
Víno Blatel, a.s.
Vinařská společnost s.r.o. Blatnička
Dále na vědomí orgány státní správy (bez příloh)
AOPK ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty, Nádražní 318, Luhačovice
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP
Česká inspekce životního prostředí, inspektorát Brno
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