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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 23. 12. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16. 12. 2019, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

Informaci, zda Krajský úřad Jihočeského kraje, jako orgán státní správy myslivosti, rozhodoval v období od
1. 1. 2018 do dne poskytnutí vyžádané informace, o jakékoliv žádosti o povolení lovu zvěře podle ustanovení
§ 36 odst. 5, § 40 nebo § 41 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, pro území kterýchkoliv
honebních pozemků, které byly podáním učiněným u Městského úřadu Milevsko dne 27. 3. 2013 navrženy na
uznání honitby Schwarzenbergská honitba ORLÍK III. A to až již jako prvoinstanční správní orgán, odvolací
správní orgán, nebo v rámci jakéhokoliv mimořádného opravného prostředku.
V případě že ano, žádám o poskytnutí rozhodnutí nebo jiného opatření Krajského úřadu Jihočeského kraje,
kterým taková žádost vyla u jmenovaného orgánu státní správy myslivosti vyřízena, včetně případného
rozhodování nebo jiného opatření prvoinstančního správního orgánu, pokud by Krajský úřad Jihočeského kraje
věc posuzoval jako správní orgán druhého stupně a měl rozhodnutí jemu podřízeného správního orgánu
k dispozici.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Krajský úřad Jihočeského kraje v době od 1. 1. 2018 (do dnešního dne) rozhodoval o odvolání v jednom případě
dle ust. § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a to pro honitbu Schwarzenbergská Orlík III., č.j. KUJCK
39747/2019, sp. zn. 16609/2019/janeme SS/2-o-13/19 ze dne 29. 3. 2019, které nabylo právní moci 5. 4. 2019.
Toto rozhodnutí Vám zasíláme v příloze tohoto sdělení.
Ministerstvo zemědělství (MZe) si předmětné rozhodnutí krajského úřadu vyžádalo (se spisem), na podnět
k provedení přezkumného řízení a to písemností č.j. 41914/2019-MZE-16231 ze dne 9. 8. 2019. Krajský úřad
předal spis k předmětnému rozhodnutí na MZe pod č.j. KUJCK 94117/2019 ze dne 21. 8. 2019. Krajský úřad
nemá povědomost o tom, jak MZe podnět k provedení přezkumného řízení předmětného rozhodnutí krajského
úřadu vyřídilo (spis se do dnešního dne krajskému úřadu nevrátil).
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Dle ostatních § uvedených v žádosti o informace KÚ nerozhodoval.

S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru

Příloha
Rozhodnutí KUJCK 39747/2019
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