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Městský úřad Kyjov 
odbor životního prostředí a územního plánování 

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1 

Tel.: 518 697 573, e-mail: m.sevelova@mukyjov.cz 

 

č. j.: OŽPÚP105908/20/319                      Kyjov 10. srpna 2020 

sp. zn.: OŽPÚP21052/2020/319      
ukládací znak: 246.6 

skart. znak: V/5 

Vyřizuje: Ing. Miloslava Ševelová, Ph.D. 

 

S D Ě L E N Í 
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 

Městský úřad Kyjov, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 2 odst. 1 zákona 

č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 

působností, vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odbor 

životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany 

přírody a krajiny, podle ust.  § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. f) zákona ČNR 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon 

OPK“), ve smyslu části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

v y h l a š u j e 
 

v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro 

usmrcování špačka obecného, v platném znění (dále jen „vyhláška“) že ve správním 

obvodu Městského úřadu Kyjov, jako obce s rozšířenou působností, se vyskytuje hejno 

špačků obecných čítající odhadem minimálně 1 000 jedinců a lze tedy uplatnit odchylný 

postup spočívající v usmrcování jedinců špačka obecného z důvodu prevence závažných 

škod na úrodě révy vinné ve vinicích, za podmínek stanovených touto vyhláškou. 

 

Odchylný postup lze uplatňovat od 15. srpna 2020 do 31. října 2020. 

 

Odchylný postup za podmínek stanovených vyhláškou mohou uplatňovat fyzické osoby 

oprávněné lovit zvěř za podmínek stanovených zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti 

v platném znění, které se předem písemně ohlásí na Městský úřad Kyjov, odbor životního 

prostředí a územního plánování, Masarykovo nám. 1, 697 22 Kyjov. Pro ohlášení 

doporučujeme využít v příloze zaslaný formulář. 

Upozorňujme na povinnost osob, provádějících střelbu do hejn, na provedení zpětného 

hlášení o počtech usmrcených špačků a případně i o odevzdání ornitologických kroužků 

s informací o datu a lokalitě zástřelu. Pro toto zpětné ohlášení navrhujeme využít přiložený 

formulář, který požadujeme odevzdat nejpozději do konce prosince roku 2020. Tato 

povinnost vyplývá z § 5b odst. 5 zákona OPK. 

 
 

 

„otisk razítka“ 

 

Ing. Bedřich Kubík 

   vedoucí odboru 
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Toto oznámení včetně příloh musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Patnáctým dnem                    

po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

 

vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

sejmuto z úřední desky dne: 

 

vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 

 

sejmuto z elektronické úřední desky dne: 

 

 

 

Přílohy:  
- formulář pro ohlášení osob oprávněných postupovat podle vyhlášky č. 294/2006 Sb.  

- formulář pro ohlášení počtu usmrcených špačků na základě odchylného postupu dle vyhlášky 

č. 294/2006 Sb. 

- kopie vyhlášky č. 294/2006 Sb. 

 

 

Doručí se: 

(doporučeně, včetně příloh)  
1. Obec Archlebov, Archlebov 2, 696 33 Archlebov (DS) 

2. Obec Bukovany, Bukovany 222, 696 31 Bukovany (DS) 

3. Město Bzenec, Nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec (DS) 

4. Obec Čeložnice, Čeložnice 3, 696 51 p. Kostelec (DS) 

5. Obec Dambořice, Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice (DS) 

6. Obec Domanín, Domanín 9, 696 83 Domanín (DS) 

7. Obec Dražůvky, Dražůvky 114, 696 33 p. Archlebov (DS) 

8. Obec Hovorany, Hovorany 45, 696 12 Hovorany (DS) 

9. Obec Hýsly, Hýsly 100, 696 50 p. Moravany (DS) 

10. Obec Ježov, Ježov 75, 696 48 Ježov (DS) 

11. Obec Kelčany, Kelčany 3, 696 49 p. Žádovice (DS) 

12. Obec Kostelec, Kostelec 260, 696 51 Kostelec (DS) 

13. Město Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov  

14. Obec Labuty, Labuty 30, 696 48 p. Ježov (DS) 

15. Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice (DS) 

16. Obec Milotice, Školní 72, 696 05 Milotice (DS) 

17. Obec Moravany, Moravany 73, 696 50 Moravany (DS) 

18. Obec Mouchnice, Mouchnice 7, 683 33 p. Nesovice (DS) 

19. Obec Násedlovice, Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice (DS) 

20. Obec Nechvalín, Nechvalín 13, 696 31 p. Bukovany (DS) 

21. Obec Nenkovice, Nenkovice 37, 696 37 p. Želetice (DS) 

22. Obec Ostrovánky, Ostrovánky 1, 696 31 p. Bukovany (DS) 

23. Obec Skalka, Skalka 69, 696 48 p. Ježov (DS) 

24. Obec Skoronice, Skoronice 102, 696 41 p. Vlkoš (DS) 

25. Obec Sobůlky, Sobůlky 105, 697 01 p. Kyjov (DS) 

26. Obec Stavěšice, Stavěšice 9, 696 38 p. Strážovice (DS) 

27. Obec Strážovice, Strážovice 196, 696 38 Strážovice (DS) 

28. Obec Svatobořice – Mistřín, Hlavní 1000/113, 696 04 Svatobořice (DS) 

29. Obec Syrovín, Syrovín 70, 696 84 p. Těmice (DS) 

30. Obec Šardice, Šardice 601, 696 13 Šardice (DS) 

31. Obec Těmice, Těmice 176, 696 84 Těmice (DS) 

32. Obec Uhřice, Uhřice 177, 696 34 p. Žarošice (DS) 

33. Obec Vacenovice, Vacenovice 243, 696 06 Vacenovice (DS) 

34. Obec Věteřov, Věteřov 207, 697 01 p. Kyjov (DS) 
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35. Obec Vlkoš, Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš (DS) 

36. Město Vracov, Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov (DS) 

37. Obec Vřesovice, Vřesovice 72, 696 48 p. Ježov (DS) 

38. Obec Žádovice, Žádovice 41, 696 49 Žádovice (DS) 

39. Obec Žarošice, Žarošice 14, 696 34 Žarošice (DS) 

40. Město Ždánice. Městečko 787, 696 32 Ždánice (DS) 

41. Obec Želetice, Želetice 189, 696 37, Želetice (DS) 

42. Obec Žeravice, Žeravice 40, 696 47 Žeravice (DS)  

 

Na vědomí: 

(doporučeně bez příloh)  
43. Svaz vinařů České republiky, z.s., Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice (DS) 

44. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám 3/5, 601 82 Brno, 

IČ: 708 88 337 (DS) 

45. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS)  

46. Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 657 20 Brno (DS) 

47. MěÚ Kyjov, OŽPÚP – orgán státní správy myslivosti 

Ostatní: 
48. MěÚ Kyjov, OŽPÚP – spis 

 

 

 



Příloha č. 1  - Vzorový formulář pro ohlášení oprávněných osob  

 

Ohlášení osob oprávněných postupovat podle vyhlášky č. 294/2006 Sb. u orgánu 

ochrany přírody 

 

 

Název (jméno) uživatele honitby       

                                          

…………………………………………………………………………………………… 

 

Adresa: 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Název honitby: ……………………………  Vinařská obec: …………………………… 

 

 

Seznam osob, které jsou oprávněny usmrcovat špačka obecného za podmínek stanovených 

zvláštním právním předpisem (viz odst. 2 § 4 vyhlášky č. 294/2006 Sb.)  

 

 

Jméno a příjmení:                                Bydliště:                                  Číslo loveckého lístku: 

 

……………………….....          …………………………               …..……………………….. 

……………………….....          …………………………               …..……………………….. 

……………………….....          …………………………               …..……………………….. 

……………………….....          …………………………               …..……………………….. 

……………………….....          …………………………               …..……………………….. 

……………………….....          …………………………               …..……………………….. 

……………………….....          …………………………               …..……………………….. 

……………………….....          …………………………               …..……………………….. 

……………………….....          …………………………               …..……………………….. 

……………………….....          …………………………               …..……………………….. 

……………………….....          …………………………               …..……………………….. 

……………………….....          …………………………               …..……………………….. 

 

 

 

 

 

 

Odesláno dne: …………………..   ………………………………………. 

   Za uživatele honitby   

 



Příloha č. 2  -  Vzorový formulář hlášení o provedených zástřelech 

 

Hlášení o zástřelech provedených na základě odchylného postupu podle vyhlášky  

č. 294/2006 Sb. 

 

 

Jméno, příjmení  a adresa oprávněné osoby dle odst. 2 § 4 vyhlášky č. 294/2006 Sb.:                                              

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Název honitby: ……………………………  Vinařská obec: …………………………… 

 

V roce ……….. jsem uplatňoval odchylný postup podle výše uvedené vyhlášky takto 

 

Počet usmrcených špačků obecných: 

 

                                        Srpen          Září              Říjen               Celkem  

 

Celkem                           …………   …………     ………..              …………. 

 

na počtu lokalit               ………...    ………...      ………..              ………… 

 

      z toho jedinců 

 

dohledaných                   …………    …………     ………..             …………. 

 

opatřených 

ornit. kroužkem              …………     …………     ………...            …………. 

 

čísla kroužků                  …………      ………...     …………                               

s uvedením data              …/……..       …/…….     …/……… 

a lokality usmrcení         …………       ………..     …………             

                                        …/……..        …/…….     …/…….. 

                                        …………       ………..     …………                         

                                        …/……...       …/…….     …/…….. 

                                        …………       ………..     …………            

                                        …/……...       …/…….     …/…….. 

 

Další poznatky  

z uplatnění                   …………………………………………………………………….. 

odchylného postupu 

                                    …………………………………………………………………….. 

 

                                    …………………………………………………………………….. 

 

                                    …………………………………………………………………….. 

 

 

Hlášení odesláno dne  …………………..               ………………….. 

                                                                                            Podpis 



294/2006 Sb. 

VYHLÁŠKA 

ze dne 2. června 2006 

o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného 

 

 Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. , o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. , (dále jen "zákon"): 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

 

 Tato vyhláška stanoví odchylný postup pro usmrcování 1) jedinců špačka obecného 

(Sturnus vulgaris) (dále jen "špaček obecný"), a to z důvodu prevence závažných škod na 

úrodě révy vinné na vinicích. Účelem usmrcování podle této vyhlášky není snižování 

početních stavů špačka obecného lovem 2) , ale zvýšení účinnosti střelby jako metody plašení 

jedinců špačka obecného. 

  

§ 2 

Prostředky, způsob a metody odchylného postupu 

 

 Odchylný postup spočívá v možnosti úmyslně usmrtit špačka obecného, a to pouze 

loveckou zbraní brokovou, popř. kombinovanou, při využití maximálně dvou hromadných 

střel s broky do velikosti 2,5 mm včetně. Střílet lze pouze do okraje hejna čítajícího odhadem 

minimálně 1000 špačků obecných v dohledu osoby uplatňující odchylný postup. Odchylný 

postup lze uplatňovat opakovaně v případě návratu hejna do dohledu střelce. 

  

§ 3 

Časové a místní okolnosti 

 

 (1) Odchylný postup lze uplatňovat od 15. srpna do 31. října kalendářního roku, pouze 

ve vymezeném denním období začínajícím po východu slunce a končícím hodinu před 

západem slunce. 

  

 (2) Odchylný postup lze uplatňovat na druhu pozemku vinice 3) (dále jen "vinice") a v 

pásmu o šířce 50 metrů kolem vinice, a to na území vinařské oblasti Morava 4) s výjimkou 

pozemků nacházejících se na území Národního parku Podyjí. 

  

§ 4 

Další podmínky uplatnění odchylného postupu 

 

 (1) Odchylný postup lze uplatňovat, jestliže se na vinicích ve správním obvodu místně 

příslušného orgánu ochrany přírody vyskytuje v období podle § 3 odst. 1 nejméně jedno hejno 

špačka obecného čítající odhadem minimálně 1000 jedinců a jestliže tato skutečnost byla 

místně příslušným orgánem ochrany přírody vyhlášena. 

  

 (2) Odchylný postup mohou uplatňovat fyzické osoby, které jsou oprávněny lovit zvěř 

za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 5) , a které se předem písemně ohlásí 

osobně nebo prostřednictvím uživatele honitby místně příslušnému orgánu ochrany přírody 

(dále jen "lovec"). 

  



 (3) Odchylný postup nelze uplatňovat v případě, kdy je hejno již střelbou vyplašeno a 

odlétá z vinice. 

  

 (4) 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. 

 

§ 5 

Účinnost 

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006. 

 

Ministr: 

RNDr. Ambrozek v. r. 

 

____________________ 

 
1) § 5a odst. 1 písm. a) a § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 

218/2004 Sb. 

  

2) § 54 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb. , o myslivosti. 

  

3) Zákon č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

  

Vyhláška č. 190/1996 Sb. , kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. , o zápisech vlastnických a jiných věcných 

práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb. , a zákon č. 344/1992 Sb. , o 

katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. , ve znění pozdějších 

předpisů. 

  

4) Vyhláška č. 324/2004 Sb. , kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, 

včetně jejich územního vymezení. 

  

5) § 46 až 48 zákona č. 449/2001 Sb. 
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