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Věc: Žádost o poskytnutí inf=ormace dle zákona o Č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím - soubor testových otázek ke zkouškám myslivecké stráže 

vážení, tímto bych vás chtěl požádat o poskytnutí aktuálního souboru testových 

otázek ke zkoušce odborné způsobilosti myslivecké stráže, kterou váš úřad dle 

zvláštního právního předpisu provádí. Tento soubor otázek mi, prosím, zašlete 

prostřednictvím emailové adresy  i s vyznačenými správnými 

odpověďmi nebo klíčem řešení . 
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odbor ochrany životního proslř~~f 

Vaše značka: 
Ze dne: 

J.: .
. p~ Zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Email: 

Datum: 

SMO/2Sáfl85/22/OŽP
S- S MO/Z 34977/22/OŽP/4 

09.05+ 2022 

~ 

Poskytnuti informace ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, 
ve znění pozdějšich předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím") _Částečné 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, obdržel dne 27. 4. 2022 Vaši žádost 
o poskytnutí informaci na základě zákona o svobodném přístupu k informacím týkající aktuálního 
souboru testových otázek ke zkoušce odborně způsobilosti myslivecké stráže, kterou zdejší orgán 
státní správy provádí. Soubor otázek s vyznačenými správnými odpověďmi nebo klíčem řešení 
požadujete zaslat na emailovou adresu  

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, k vaši žádosti poskytuje informaci 
částečně, tzn poskytuje aktuální soubor testovych otázek, ktery je přílohou tohoto sdělení. 

Informaci poskytujeme bezplatně. 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, dále dle ust. 11 odst. I písm.. b) a * 15 
odst l zákona č. 106/1992  Sb rozhodnutím č. 169/2022 zem., Č. J. SMO/256545122/OŽP/  
ze dne 9. 5. 2022, předmětnou žádost částečně odmitnul, a to v rozsahu : „. .. i s vyznaČenyrni. 
správnýnu odpověďmi nebo kličern řešení". 

S pozdravem 

Příloha: soubor testových otázek 

prokešovo nám, 8, 729 30 ostrava 
fi1 vwww.oatrava.cz 

postaťostrava.cz 

1č 00845 451 DtČ CZ €}Q845 451 
Číslo úČtu 27 1649297309/0800 
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Magistrát města Ostravy 
odbor ochrany Životního prostředí 

Vaše značka: 
Ze dne: 

, 1...
Sp: zn;; 

Vyřížuje: 
Telefon: 
Ewmall: 

Datum: 

SIVIOl256545l.22/OŽPL
S-SMÓÍ234977/22/OŽP/S 

09,052022 

Rozhodnutí č. 169/2022 — zem.. 

O Částečném odmítnutí žádosti 

výro ková část: 

r 
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.Magi s &át města. Oštravý, odbor ochrany živottí hó prQstředí, . j ako povinný : subj ekt dle ust. § 2. odst. 1. 

'.:Zákoila Č. 106/1.999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdéj~fch přodpisŮ (dále jen 

„zákon č. 106/1999 Sb," )., rozhodl pode ust 15 odst. 1:. zákona č. 106/1999 :Sb: .o žádosti fyzické 

osoby:  (dále jen žadatel), 

d.oruČen povinnému dne 27.4. 2.022, o:paskytnutí iiiforinace taktó: 

Žádost žadatele se pódle ust. :§ 11 odst. I písm: b) a 15 odst: 1. zákna Č. 106/1.992 Sb: část'eČri~ 
odmítá, a: to y rozsahu: ,,...:. i s vyznačenými :správnými oclpavěd'nzi nebo klíčem ře~enx". 

Odůvodnění: 

Žadatel podal dne 27. 4. 2022 u povinného subjektu,.kteým je zdejší odbor jako orgán státní správy 

:rnyslivosli příslu~ný dle ust. :*. 60. zákona Č. 449/2001 Sb., .o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 
žádost o poskytnutí informace týkajlci se poskytnuti aktuálního souboru testo.vych otazek ke zkoušce. 
odborné zpúsobxlosti .myslivecké. stráže; I s vyznačenými správtlýrn,i .ódpbvčd'ini nebo kZič:errm řešení. 

Ná xákladč: tétó žádosti Magistrát města. Ostravy,. odbor ochrany životního prostředí, informaci , 
částečně poskytnul; a to sdělením č: j. SMO/256085/22/OZPl , tak, že žadateli v příloze tohoto 
sdělení zaslal aktuální soubor testových otázek. 

:Magťstrátú města Ostravy, odboru o.ohrany -~lvotního .prostžódi, je z jehů úřední činnosti .znáo; že 
v současné době probíhá izenf dle ust 12. odst. 2. zákona č. .449/2001 Sb., o myslivosti} ve věci 
ustanovení nnysliveckýcrh. stráži v honitbě Bučina Radvamee, přičemž žadatel je jednou z osob 
navrženou uživatelem honitby. Magistrát. města Ostravy, odbor ochrany živ~thího prostřed.f, má za 
to; že poskytnuti vyznačených správných opovčdí nebo klíče rešerii zpúsobi narušeni jeho 
rozhodovací činnosti tím, že znemožni orgánu stárni správy myslivosti ověřit skutečnou úroVeií 
znalostí. navrhovaných osob. .J'e beze všech pohyb, že nároky na odborné zn~losti, včetně právriího 
rozhledu v d.anč oblasti, úosob  navrhovaných k ustanoveni mysliveckou stráži jsou  vysoké, a úroveň 
testováni znalostí není vhodné snižovat např: poskytnutím správných odpovědí nebo klíče: řešeril. 
Současně má Magistrát města . Ostravy, odbor  ochrany životního pro středi; za to, že poskytnutí 
vyznačených správných opovčdí .ti~bo klíče řešení způsobí žadáteii výhbdu v postavebí s jinou 
navrže.ňoit osobou. 

Pro kašovp nám.  8, 729 30 Ostrava 
'1ť2' wwvu.Ostrava,cz 

posta~ostr~va.cz 

fČ Ofl.945 45 Dič CZ 00845 451 
číslo účtu 27-154929730910800 
$D.©S 5zubv7w . 



S ohledem na výše uvedeně rozhodl Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, tak, 
že se žádost o poskytnutí informaci v rozsahu ,,. .. is vyznačenými správnými odpověďmi nebo klíčem 
řešení" odmítá. 

Poučeni: 

Tato písemnost je doručována na elektronickou adresu. V souladu s ust. 19 odst. 9 zákona 
Č . 50(112004 Sb, správnf řád, 

ve 

znční pozdějších předpisu bude tato písemnost povazována 
za doručenou v okamžiku, kdy převzetí doručované pisemnosti potvrdí adresát datovou zprávou 
podepsanou adresátem* Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust 16 zákona č. 106/1999  Sb podat 
odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Ostravy. 
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