
 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění. 

 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve 

smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 

platném znění (dále jen „povinný subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 30.01.2015 Vaši žádost o 

poskytnutí informací dle InfZ. Vaše žádost obsahuje následující citované dotazy: 

 

 

1) Na základě § 4 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., vás jako 

orgán státní správy myslivosti žádám o poskytnutí informace o tom, zda držitel loveckého lístku a 

myslivecká stráž Václav Hrudka, nar. 27. 3. 1961, bytem tř. 5. května 294, 373 73 Lišov (dle § 127 

odst. 1 písm. i) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., úřední osoba), byla v kalendářním roce 2013 ve 

smyslu § 48 zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., pojištěna? 

2) V případě, že výše uvedená úřední osoba pojištěna ve smyslu § 48 zákona o myslivosti č. 

449/2001Sb., nebyla, tak vás na základě § 4 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím č. 

106/1999 Sb., jako příslušný orgán státní správy myslivosti (dle § 127 odst. 1 písm. d) trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb., úřední osoba, žádám o poskytnutí informace o tom, zda jste ve smyslu 

ustanovení § 47 odst. 5 zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., odebrali lovecký lístek držiteli 

loveckého lístku a myslivecké stráži Václav Hrudka, nar. 27. 3. 1961, bytem tř. 5. května 294, 373 

73 Lišov. 

 

K citovaným dotazům sděluje povinný subjekt následující. 

 

K bodu 1. 

 

Dne 24. 11. 2008 byl panu Václavu Hrudkovi, nar. 27. 03. 1961, bytem tř. 5. května 294, 373 72 

Lišov, vydán pod č. j. OŽP/11659/2008/VI., lovecký lístek č. R 265111 na dobu neurčitou. 

V době vydání loveckého lístku byl žadatel pojištěn dle ustanovení § 47 odst. 3 písmena e) a § 48 

zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 

Dne 19. 01. 2004 byl pan Václav Hrudka, nar. 27. 03. 1961, bytem tř. 5. května 294, 373 72 Lišov 

ustaven na návrh uživatele honitby Lišov – Levín rozhodnutím č. j. OŽP/2744d/2003Vot do funkce 

myslivecké stráže. V době ustanovení do funkce byl pojištěn dle ust. § 48 zákona č. 449/2001 Sb., 

o myslivosti. 

 

K bodu 2. 

 

Orgán státní správy myslivosti pojištění držitele loveckého lístku ani myslivecké stráže nemá ze 

zákona povinnost sledovat v dalším období. 


