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ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
Žádost o informace o honitbách v rámci ORP Moravská Třebová 

 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 
Vážení, 
dovolte, abych vás požádal o informace v gesci vašeho úřadu o honitbách, honebních 
společenstvech, případně o výhradních majitelích honebních pozemků tvořících celou honitbu. 
Jedná se o tyto informace:  
1/ názvy všech honiteb ve vaší gesci 
2/ názvy všech honebních společenstev, případně jméno majitele pozemků tvořících celou 
honitbu 
3/ adresy a kontaktní údaje na honební starosty a členy výboru honebních společenstev, 
případně na výhradní majitele honebních pozemků 
Odpovězte, prosím, elektronickou formou na tento email, ať už se bude jednat o odkaz nebo 
připojený soubor (text, tabulka) v příloze. 
Předem děkuji za vyřízení. 

 
Odpověď na žádost:  
 
Dne 07.02.2022 obdržel Městský úřad Moravská Třebová, jako orgán vykonávající státní 
správu myslivosti místně a věcně příslušný podle § 57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), vaši žádost týkající 
se poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Žádal jste o poskytnutí názvů honiteb a honebních společenstev 
spadajících pod ORP Moravská Třebová a adresy a kontaktní údaje na honební starosty a 
členy výboru honebních společenstev,  případně na výhradní majitele honebních pozemků.  
Poskytnuté informace jsou v přiložené excelové tabulce. Seznamy členů honebního výboru 
jednotlivých honebních společenstev a kontaktní údaje na ně jsou ve formě internetového 
odkazu, po jehož otevření se zobrazí rejstříky jednotlivých honebních společenstev 
s požadovanými údaji.  
 
S pozdravem  
 
Ing. Jiří Nechuta  
referent odboru životního prostředí 
Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29 
www.moravskatrebova.cz  
Tel.: +420 461 353 046  
E-mail: jnechuta@mtrebova.cz Z 
 
Způsob poskytnutí informace: e-mail  
Dne: 15.02.2022 

 


