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SDĚLENÍ  

 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního 

úřadu a životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody 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), § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), 

ve smyslu části čtvrté správního řádu 
 

vyhlašuje 

 
dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka 
obecného (dále jen vyhláška),  

 
že na vinicích ve vinařské oblasti Morava, ve správním obvodu Městského úřadu Uherské Hradiště, 
jako obce s rozšířenou působností, se vyskytuje nejméně jedno hejno špačka obecného (Sturnus 

vulgaris) čítající odhadem minimálně 1000 jedinců. Z toho důvodu lze tedy uplatnit odchylný postup 
spočívající v usmrcování jedinců špačka obecného z  důvodů prevence závažných škod na úrodě 
révy vinné na vinicích, za podmínek stanovených touto vyhláškou. 

 
Odchylný postup lze uplatňovat do 31.10.2017 
 

Odchylný postup za podmínek stanovených vyhláškou mohou uplatňovat fyzické osoby, které jsou 
oprávněny lovit zvěř, a které se předem písemně ohlásí osobně nebo prostřednictvím uživatele honitby 
místně příslušnému orgánu ochrany přírody (Městský úřad Uherské Hradiště).    

 
Podmínkou uplatnění odchylného postupu je následné dohledání usmrcených špačků obecných, sejmutí 
ornitologických kroužků, pokud jsou jimi usmrcení jedinci označeni a jejich odevzdání místně příslušnému 

orgánu ochrany přírody s informací o datu a lokalitě zástřelu, a to nejpozději do 31.12.2017. 
 
Pro ohlášení osob oprávněných postupovat podle vyhlášky a pro zpětné ohlášení o počtech usmrcených 

špačků doporučujeme využít přiložené formuláře. Tyto formuláře jsou k dispozici také na Městském úřadě 
Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního 
prostředí.     

 
 

 

 

 

 

Ing. Jan Krčma, Ph.D. 

vedoucí oddělení vodoprávního úřadu 
a životního prostředí 
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Přílohy: 

Vyhláška č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného  
Ohlášení osob oprávněných postupovat podle vyhlášky č. 294/2006 Sb. u orgánu ochrany přírody  
Hlášení o zástřelech provedených na základě odchylného postupu podle vyhlášky č. 294/2006 Sb. 

 
 
 

 
 
Obdrží: 

Obec Babice, DS fqzbfmm Obec Ostrožská Nová Ves, DS jqhbb7y  
Obec Boršice, DS mafb2ay Městys Osvětimany, DS 5cqbgy8 
Obec Boršice u Blatnice, DS 2eebfdr Městys Polešovice, DS yrrbbyp 

Obec Břestek, DS u52bt7t Město Staré Město, 8tvb3cp 
Městys Buchlovice, DS tczb6p6 Obec Stříbrnice, DS 7utarfw 
Město Hluk, DS uhkbyvz Obec Topolná, DS m4tbwty 

Obec Hostějov, DS p27aray Obec Traplice, DS dwebaz9 
Obec Jalubí, DS x57bdvm Obec Tučapy, DS s2ybkc3 
Obec Kněžpole, DS fngbdmc Obec Tupesy, DS 4e2bav7 

Obec Kudlovice, DS i39at74 Město Uherské Hradiště, odbor SMM 
Město Kunovice, DS djzbz2k Město Uherský Ostroh, DS vm7bs3x 
Obec Mistřice, DS 549bvew Obec Újezdec, DS ypwbtvc 

Obec Modrá, DS i76bzz3 Obec Vážany, DS 3t9bkcx 
Obec Nedakonice, DS puvbzf2 Obec Velehrad, DS psibark 
Obec Ořechov, DS euvbqn6 Obec Zlechov, DS gj6bjqf 

Obec Ostrožská Lhota, DS uhsbb7u  
 
 

 
Žádáme o vyvěšení tohoto sdělení na úřední desku obce a jeho zveřejnění jiným subjektům, u kterých lze 
dovodit oprávněný zájem na realizaci odchylného postupu.  
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