Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí
Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav
Úřední hodiny: pondělí 8.00 –17.00
středa 8.00 - 17.00

Č.j. :ŽP 206.5935/2010
Vyřizuje:Ing.Novák
Odpovědná úřední osoba : Ing.Novák
Telefon: 326 716103
Fax: 326 716101
V Mladé Boleslavi dne: 24. února 2010

Magistrát města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí jako příslušný úřad státní správy
myslivosti dle § 60 zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen zákon), a
ochrany přírody zákon č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, žádá
místně příslušné městské a obecní úřady, aby seznámily, způsobem v místě obvyklém, občany
s následujícím:
Na základě častých upozornění na protiprávní jednání občanů s volně pobíhajícími psy
upozorňujeme:
• Honitba jsou všechny pozemky mimo zástavbové území obce, silnice, železnice,
hřiště, parky, sady a zahrady řádně oplocené, hřbitovy. Pokud se občan pohybuje
ve volné krajině mimo silnice, je zpravidla v honitbě.
• Volné pobíhání psů v honitbě je v rozporu se zákonem o myslivosti § 9 a § 10
zákona, případně v rozporu s § 5, § 5a a § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. Je v rozporu, pokud se pes pohybuje mimo vliv pána i se
zákonem č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění. Dle
závažnosti přestupku může občan dostat pokutu až do výše 50 000,Kč
• Pro každou honitbu jsou ustanoveny myslivecké stráže dle § 12 zákona.
Myslivecká stráž je veřejný činitel. Oprávnění myslivecké stráže jsou stanovena
v § 14 zákona a pokud jsou splněny zákonné podmínky, může myslivecká stráž i
usmrtit volně pobíhajícího psa. Myslivecká stráž je povinna zasáhnout
v případě zjištění porušení zákona a má právo zjistit totožnost osoby, která
přestupek spáchala. I verbální napadení myslivecké stráže může být posouzeno
jako útok na veřejného činitele.
• V případě nejasností ohledně práv a povinností chovatelů psů i myslivecké stráže
se můžete obrátit na Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí,
oddělení ochrany přírody a krajiny, kancelář číslo 2, budova na Staroměstském
náměstí.

Ing.Josef Novák
vedoucí oddělení ochrany
přírody a myslivosti

Na doručenku obdrží:
• Městské a obecní úřady v působnosti Magistrátu města Mladá Boleslav

