Okresní myslivecký spolek ČMMJ, Kutná Hora, U Jelena 487

Oběžník č. 3/2007 ze dne 2. října 2007
1/ Přihlášení se do správních řízení
Každý myslivec si uvědomuje k jak rozsáhlým změnám v současné době v naší krajině dochází.
Poměrně často se dozvídáme z médií, že skupinka ekologických aktivistů několik let úspěšně brání
výstavbě důležitých silničních tahů nebo průmyslových zón na základě toho, že jsou účastníci
správního řízení. Umožňuje jim to § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je
ochrana přírody a krajiny (dále jen „občanské sdružení) je oprávněno, pokud má právní
subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o
všech zamýšlených zásazích a zahajovacích správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny
zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Tato žádost je platná jeden
rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být místně specifikována.
OMS a MS jsou také občanská sdružení a právě dnes se jim naskýtá možnost změny a vstupu do
těchto správních řízení. Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který byl novelizován s
účinností od 3.7.2006 zákonem č. 342/2006 Sb., jsou všechna občanská sdružení registrovaná u MV
ČR, která ve svém názvu dosud nemají uvedeno označení „občanské sdružení“ nebo alespoň
zkratku „o.s.“, povinna nejpozději do 3.7.2009 tuto změnu provést a nechat si ji u MV ČR
zaregistrovat. V této souvislosti je vhodné v nových stanovách nejen doplnit do názvu
„občanské sdružení“, ale také deklarovat, že hlavní poslání těchto právních subjektů je
ochrana přírody a krajiny /viz.nové Stanovy ČMMJ § 2 odst. 1/.
Pro zájemce budou do konce roku 2007 připraveny na webových stránkách ČMMJ vzorové
stanovy MS a podrobný postup a přihlášky do správních řízení.

2/ Okresní myslivecký ples 2008
Okresní myslivecký spolek pořádá jako v letech předcházejících myslivecký ples v OK Clubu
Lorec v Kutné Hoře v sobotu dne 19. ledna 2008. Myslivecká rada se obrací na myslivecká
sdružení, honební společnstva se žádostí o poskytnutí příspěvku do tomboly. Přílohou zasíláme
odpovědní lístek, na kterém prosím uveďte o jaký příspěvek se jedná. Rovněž tak zasíláme
objednávku vstupenek. Pokud se rozhodnete, že do tomboly přispějete zvěřinou, bude tato opět
uskladněna v ZOD Dobřeň, kde ji bude přejímat ing. Syrový č.tel.607114365 – termín dodání
pokud to bude možné druhá polovina prosince.

3/ Kurz myslivosti 2008
Upozorněte prosím případné zájemce o kurz myslivosti v roce 2008, naby se přihlásili na OMS
nejpozději do 25. ledna 2008. Kurz bude zahájen v sobotu dne 26.ledna 2008.

4/ Kurz pro MH
Upozorněte prosím případné zájemce o kurz pro myslivecké hospodáře. Pokud se přihlásí alespoň 8
zájemců OMS tento kurz a zkoušky uspořádá. Termín podání přihlášek do konce prosince t.r.
„Myslivosti zdar“!
OMS Kutná Hora
Ivana Procházková
Ing.Jaroslav Syrový v.r.
jednatelka OMS
předseda OMS
MS:
Zavazujeme se, že do plesové tomboly přispějeme …....... ks zvěřiny (jaké), event.jiný příspěvek
(jaký)..............................................................................................................................................
Objednáváme závazně ….................... ks vstupenek

