POSTUP
při změně stanov Mysliveckého sdružení a případného přihlášení do správních řízení podle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Názvy všech občanských sdružení v rámci novely zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,
účinné od 3.7.2006, musí obsahovat označení „občanské sdružení“ nebo zkratku „o.s.“
Změnu stanov sdružení je třeba písemně oznámit Ministerstvu vnitra ČR, a to do 15ti dnů od jejího
schválení (k oznámení se připojí ve dvojím vyhotovení nové stanovy Mysliveckého sdružení,
přepracované podle přiloženého vzoru (viz.www.oms-kh.cz ), upravené podle místních
podmínek každého MS). Po odsouhlasení změn Ministerstvem vnitra ČR bude jedno z vyhotovení
vráceno zpět Mysliveckému sdružení k založení.
V návaznosti na změnu stanov Českomoravská myslivecká jednota, o.s., upozorňuje, že Myslivecká
sdružení tím, že vznikla podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, mají možnost se dle ust.
§ 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny přihlašovat do správních řízení (viz
přiložený vzor přihlášení do správních řízení) a stát se tak účastníky řízení podle ust. § 27 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, resp. pokud hlavním mysliveckého sdružení je podle
jeho stanov ochrana přírody a krajiny.
Pokud Myslivecká sdružení budou vstupovat do jednání, mají i možnost tato správní řízení
ovlivňovat. Žádost u příslušných orgánů státní správy, aby bylo Myslivecké sdružení předem
informováno o všech akcích, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny
chráněné podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve vztahu k dalším právním
normám a předpisům, např. Stavební zákon, zákon o myslivosti, o lesích atd., je platná jeden rok
ode dne jejího podání a lze ji podávat opakovaně (vzor této žádosti zasíláme, která se pošle na
příslušný úřad obce s rozšířenou působností, Krajský úřad, Ministerstvo životního prostředí a
správy CHKO).

Postup vypracování mysliveckých stanov pro statutární zástupce MS a další kroky potřebné k
přihlášení se do správních řízení:
1. Na členské schůzi je třeba schválit doplnění stanov (vzorové stanovy na www.oms-kh.cz)
2. Do 15ti dnů od schválení odeslat na Ministerstvo vnitra ČR na adresu Nad Štolou 3,
170 34 Praha 7
3. Po navrácení potvrzených stanov zaslat kopii těchto stanov a žádost (příloha A) podle ust. §
70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
příslušným správním úřadům tzn.:
 obcím s rozšířenou působností
 správám CHKO v ČR
 Krajským úřadům v ČR
 Ministerstvu životního prostředí
4. Správní úřady jsou na základě těchto podkladů povinny Vás informovat o zahájení
každého správního řízení ve věcech dotýkajících se ochrany přírody a krajiny
5. Dále bude záležet na Vás, jak posoudíte zda Vás příslušné řízení o jehož zahájení
obdržíte dopis zajímá či se Vás týká a zda se stanete účastníkem řízení
6. Pokud se pro účast rozhodnete, je třeba do 8 dnů po obdržení Oznámení o zahájení

řízení se přihlásit, jako účastník řízení, nejlépe doporučeným dopisem (přihlášení do
správního řízení – příloha B)
7. Pokud se Vás dané správní řízení netýká, či nepovažujete za nutné se přihlásit jako
účastník řízení, založte toto oznámení do archivu MS
8. Pokud se rozhodnete stát se účastníkem řízení je správní úřad povinen Vás informovat o
celém průběhu správního řízení, ke kterému se můžete jako účastník vyjadřovat,
doplňovat, atd., podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád)
9. Pokud budete požadovat kopie materiálů ze spisů je Vám správní úřad povinen
poskytnout podle ust. § 38 správního řádu. A dále dle zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, položky 3 jsou občanská sdružení osvobozena od poplatků dle
písmene a).

Příloha A
Myslivecké sdružení: …...................................................
se sídlem …......................................................................
vyřizuje: ….......................................................................
telefon: ….........................................................................

Městský úřad, Správa CHKO, Krajský úřad (nehodící škrtněte) ….......................................
se sídlem ….....................................................................................................…....................
….............................................................................................................................................

Žádost dle ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
MS …................................., občanské sdružení (o.s.) se sídlem ….........................., IČ: …...............
zastoupené jednatelem …...................................., žádá tímto Váš úřad …..........................................
(přesný název Městského úřadu, obce s rozšířenou působností) o poskytování informací o všech
zamýšlených zásazích a zahajovacích správních řízeních, které se dotýkají ochrany volně žijících
živočichů, jejich druhů a populací, jejich stanovišť, biotopů a vyhlášených oblastí ochrany v
působnosti Vašeho úřadu.
Tyto informace žádáme ve smyslu § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., poskytovat písemně předem
na adresu sídla našeho MS, která je uvedena v záhlaví této žádosti.
Místní příslušnost MS je dána dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů je územím, které
spravuje Váš správní úřad.
Věcná příslušnost je dle ust. §....... stanov našeho MS …..............., je hlavním posláním ochrana
přírody a krajiny a společné provádění myslivosti v naší honitbě.

V …................ dne ….....................

…..........................
jednatel MS

Příloha B
Krajský úřad, Městský úřad, Správa CHKO …....................................(nehodící se škrtne)
se sídlem ….....................................................
….....................................................................

Věc: Oznámení o účasti MS, o.s. …..................................... ve správním řízení čj............................

Myslivecké sdružení ….....................................o.s., jako občanské sdružení, které vzniklo dle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Vám tímto oznamuje účast ve správním řízení
čj.................., týkajícího se věci …................................................................................................
Žádáme Vás tímto, aby sdružení občanů MS ….................. o.s. Bylo seznamováno s řízením
jako účastník řízení podle ust. § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny a podle ust. § 27 odst.
3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.
Stanovisko MS, o.s. k dané věci:
(Zde napíšete Vaše vyjádření k danému problému za Vaše myslivecké sdružení)

V …................. dne …..........................

…..................................
statutární zástupce MS

