Městský úřad Přeštice
Odbor správní a dopravní
Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE SPIS. ZNAČKA:
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

12.02.2021
OSD-PLJ-103/2021
PR-OSD-PLJ/10405/2021

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

Jana Plášilová
379304481
plasilova@prestice-mesto.cz

DATUM:

17.02.2021

Pan:

V. D.

Poskytnutí informace ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů

Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Vám na základě Vaší žádosti ze dne
11.02.2021, týkající se dotazů potřebných k Vámi prováděné Bakalářské práci s názvem
„Institut myslivecké stráže a vztah k výkonu státní správy lesů v České republice“ zasílá přehled
/viz. dvě přiložené tabulky/ řešených skutků v dané oblasti ze strany zdejšího správního orgánu
v časovém období od 01.01.2015 do 31.12.2020.
Zdejší správní orgán je věcně příslušný k řešení všech podnětů, resp. přestupků na úseku
životního prostředí na základě „vnitřní směrnice“ zdejšího úřadu, kdy odbor životního
prostředí zpracuje v případě potřeby odborné vyjádření k věci.
otisk razítka

Jana P L Á Š I L O V Á, v. r.
referent odboru správního a dopravního
- oprávněná úřední osoba -

Karel Š R Á M E K , v. r.
referent odboru správního a dopravního
- oprávněná úřední osoba -

Přílohy: tabulka č. 1 a tabulka č. 2
Rozdělovník - doručí se po vyhotovení:
V.D. – elektronicky
1 x založeno vlastní spis

Tel.: 379 304 555
E-mail: podatelna@prestice-mesto.cz

Úřední
hodiny

Pondělí 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:30 hod.
Středa 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.

www.prestice-mesto.cz
datová schránka: hcpbx62

Tabulka č. 1 - k Č.j.:PR-OSD-PLJ/10405/2021
Správnímu orgánu
oznámeno ze strany

Skutky dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti ve znění pozdějších předpisů

fyzickou/právnic. osobou

Spácháno

Věk
pachatele

Popis události
Právní kvalifikace

Způsob
ukončení

Policie ČR

Fyzickou osobou

28

Volně pobíhající pes v honitbě
§ 63 odst.1 písm. b.

Odloženo

-----

Policie ČR

Fyzickou osobou

69

Volně pobíhající pes v honitbě
§ 63 odst.1 písm. b.

Odloženo

-----

Myslivecké sdružení na
odbor životního prostředí

Fyzickou osobou

39

Neoprávněný lov jezevce
§ 63 odst. 2

Rozhodnutí

Policie ČR

Neznámý pachatel

-----

Neoprávněný lov kachny
§ 63 odst.1 písm. b.

Odloženo

Myslivecké sdružení na
odbor životního prostředí

Fyzická osoba

65

Neoprávněný lov daňka
§ 63 odst.1 písm. b.

Příkazem na
místě /blok/

1.000,- Kč

Městský úřad Klatovy,
odbor životního prostředí

Fyzická osoba

46

Volně pobíhající pes v honitbě
§ 63 odst.1 písm. b.

Vrácení spisu

-----

dle místní přísl.

Výše
správního trestu

Napomenutí
-----

Tabulka č. 2 - k Č.j.:PR-OSD-PLJ/10405/2021

Skutky dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

fyzickou/právnic. osobou

Věk
pachatele

Lesy ČR

Fyzickou osobou

55

Policie ČR

Fyzickou osobou

52

Policie ČR

Fyzickou osobou

38

Lesní stráž na odbor
životního prostředí

Fyzickou osobou

Policie ČR

Správnímu orgánu
oznámeno ze strany

Spácháno

Popis události
Právní kvalifikace

Způsob
ukončení

Výše
správního trestu

Neoprávněná těžba dřeva v lese
§ 53 odst. 1 písm. n
Neoprávněná těžba dřeva v lese
§ 53 odst. 1 písm. n
Neoprávněná těžba dřeva v lese
§ 53 odst. 1 písm. n

Odloženo

-----

Odloženo

-----

Odloženo

-----

28

Jízda a stání s OA v lese + Sběr jmelí
§ 53 odst.1 písm. g + § 53 odst.1 písm. d

Příkazem na
místě /blok/

Fyzická osoba

79

Stání s OA v lese
§ 53 odst.1 písm. g

Odloženo

-----

Policie ČR

Fyzická osoba

37

Odloženo

-----

Policie ČR

Fyzická osoba

40

Odloženo

-----

Policie ČR

Fyzická osoba

64

Odloženo

-----

Právnická osoba

---

Jízda s OA v lese
§ 53 odst.1 písm. g
Neoprávněná těžba dřeva v lese
§ 53 odst. 1 písm. n
Neoprávněná těžba dřeva v lese
§ 53 odst. 1 písm. n
Znečištění lesa odpady
§ 54 odst. 1 písm. b
Znečištění lesa odpady
§ 54 odst. 1 písm. b
Stání s OA v lese
§ 53 odst.1 písm. g

Odloženo

-----

Odloženo

-----

Odloženo

-----

Policie ČR

/oblastní myslivecký spolek/

Policie ČR

Právnická osoba

---

/oblastní myslivecký spolek

Policie ČR

Neznámý pachatel

---

400,- Kč

