
Dobrý den, 
naše společnost  

 na úsecích shluků dopravních nehod. Ze zkušenosti víme, že při instalaci 
pachových ohradníků je třeba spolupracovat s místními mysliveckými sdruženími, která 
spadají do působnosti Vašeho ORP, zároveň musíme provést proškolení osob, které budou 
instalaci provádět tak, aby byly pachové ohradníky maximálně účinné. 
Blíží se období 3-4. měsíc, kdy je třeba pachové ohradníky instalovat, chceme co nejrychleji 
předložit místním mysliveckým sdružením metodiku postupu vypracování žádostí o přidělení 
dotací z Okresních mysliveckých spolků. 
Obracíme se na Vás se žádostí o poskytnutí kontaktů ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. na 
příslušná myslivecká sdružení v působnosti Vašeho ORP. 
  
  
Předem děkujeme za kladné vyřízení 
  
S pozdravem 
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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
 

Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, odbor životního prostředí obdržel dne 
20.1.2020 Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž se domáháte 
poskytnutí informace o místních mysliveckých sdruženích. 

 

 
 

V souladu s ustanovením § 14 „InfZ“ Vám tímto požadované informace poskytujeme 
následující: 

 
• ÚMČ Praha 13 nevede evidenci místních mysliveckých sdružení. Evidenci místních 

mysliveckých sdružení na území Hl. m. Prahy vede odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy. 

• Podle ustanovení § 5 odst. 3 „InfZ“ bude poskytnutá informace zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 
13. 

 
 
 
 

S pozdravem 
 
 
 
 
 

Mgr. Jana Gilíková 
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