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Upozornění
na povinnosti vlastníků, příp. nájemců zemědělských pozemků
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti,
v návaznosti na celostátní kampaň, upozorňuje zemědělsky hospodařící subjekty na ustanovení
zákona č. 449/2015 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o myslivosti), kdy
podle § 10 odst. 2 vlastníci, příp. nájemci honebních pozemků jsou povinni dbát, aby při
obhospodařování těchto pozemků nebyla zvěř zraňována nebo usmrcována.
K zabránění škodám působeným na zvěři stanovuje zákon o myslivosti v odst. 3 povinnost:
a) oznámit s předstihem uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací
v noční době, kosení pícnin a použití chemických přípravků na ochranu rostlin
b) při použití mechanizačních prostředků na kosení pícnin používat účinných plašičů
zvěře, a pokud je to možné, provádět sklizňové práce tak, aby zvěř byla vytlačována od
středu sklízeného pozemku k jeho okraji.
Orgány státní správy myslivosti jsou v rámci provádění dozoru v myslivosti oprávněny kontrolovat
plnění těchto povinností.
Správní orgán k této problematice sděluje, že byl spuštěn webový portál http://senosec.czu.cz/,
a vyzývá zemědělské subjekty k aktivní účasti. Jedná se o pilotní projekt České zemědělské
univerzity pod záštitou Ministerstva životního prostředí, jehož cílem je provést ochranu zvířat při
sklizni a senoseči.
S pozdravem

Ing. Martin Mašek
vedoucí odboru SŽP
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MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Žádáme Městské a Obecní úřady na území ORP Cheb o vyvěšení tohoto dokumentu v termínu od jeho
doručení do 31.8.2015 a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí.
Datum vyvěšení: : _______________________
………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Datum sejmutí: ______________________
………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Dále žádáme Městské a Obecní úřady na území ORP Cheb o zveřejnění tohoto dokumentu způsobem
umožňujícím dálkový přístup v termínu od jeho doručení do 31.8.2015.
V elektronické podobě
zveřejněno od: ________________________

V elektronické podobě
zveřejněno do: _______________________

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník:
Vlastníci a nájemci zemědělských pozemků na území ORP Cheb – doručeno vyvěšením na úřední desce
Ostatní se žádostí o vyvěšení dokumentu a podání zprávy o jeho vyvěšení a sejmutí:
1. Městský úřad Cheb, odbor organizační
2. Městský úřad Františkovy Lázně
3. Městský úřad Luby
4. Městský úřad Plesná
5. Městský úřad Skalná
6. Obecní úřad Dolní Žandov
7. Obecní úřad Křižovatka
8. Obecní úřad Libá
9. Obecní úřad Lipová
10. Obecní úřad Milhostov
11. Obecní úřad Milíkov
12. Obecní úřad Nebanice
13. Obecní úřad Nový Kostel
14. Obecní úřad Odrava
15. Obecní úřad Okrouhlá
16. Obecní úřad Pomezí nad Ohří
17. Obecní úřad Poustka
18. Obecní úřad Třebeň
19. Obecní úřad Tuřany
20. Obecní úřad Velký Luh
21. Obecní úřad Vojtanov
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