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Váš dopis zn.:

ze dne: 28. června2021
Naše značka: MU8l/2365212021

MESTSKY URAD BILINA

lng. Helena Volfová
417 B10 875
volfova@bilina.cz

09. července2021

ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
vedoucí odboru
lng. Oldřich Lukeš

Vyřizuje

Tel.:

E-mail:

Bílina:

Věc: lnformace podIe zákona č. 106/1999 Sb., o informacích, týkajících se počtu vydaných
loveckých lístků cizincům.

Městský úřad Bílina, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Vám poskytuje následující sdělení
nazákladě došlé žádosti ze dne 28. 06. 2021, dle zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů o počtu vydaných loveckých lístků cizincům, za období
20,16 -2020.

tímto ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisŮ, žádá
Městský úřad města Bílina o poskytnutí následujících informací:

Žadatel: 
Věc: Žádost o poskytnutí informaci o počtu vydaných loveckých lístků cizincúm,za období 2016
-2020.

,,Na záktadě zákona č. 106n999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat
o informace týkající se počtu vydaných loveckých lístků cizincům. Konkrétně prosím o počet vydaných
toveckých tístků cizincůmza každý rokza období 2016 - 2020. K počtu vydaných loveckých lístkŮ
cizincům uveďte, prosím, také na jak dlouho byly lovecké lístky vydány a jakým národnostem. lnformace
si případně mohu roztřídit a upravit sama a stačí je zaslat zpět na tuto e-mailovou adresu.

Vámi sdělené informace budou zapracovány do mezinárodního projektu HUNTOUR, který je
spolufinancovaný z programu ERÁSMUS+, Tento projekt je pod záštitou Lesnické a dřevařské fakulty
České zemědětské univerzity v Praze (FLD CZU). Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření
vzdětávacích materiálů pro následné rozhodování a řízení rozvoje loveckého cestovního ruchu v zemích
Evropské unie, Více informací o tomto projektu si můžete přečíst na těchto webových

strá n kách : https ://huntour.czu. cz"



Oddělení životního prostředí Vám zasílá, přehled evidence vydaných loveckých lístků cizincům
v požadovaném období.
V roce 2016 bvlo vydáno:
,16 loveckých lístků s platností na jeden rok a 41 lístků s platností 5 dní.
Národnosti: Německá 30, Rakouská 9, Dánská 6, Nizozemská 4, Francouzská2 a po 1 Turecká,
Norská, Mad'arská, Švédská, Švýcarská a ltalská.

V roce 2017 bylo vvdáno:
13loveckých lístků s platnostína jeden rok.
Národnosti: Dánská 6, Nizozemská4 a po 1 Turecká a Německá.

V roce 2018 bvlo vvdáno:
16 loveckých lístků s platností na jeden rok a29 lístků s platností 5 dní.
Národnosti: Německá 19, Rakouská 7, Dánská 6, Nizozemská 5, Norská 5 a po 1 Francouzská,
Mad'arská a Švýcarská.

V roce 2019 bylo vydáno:
12loveckých lístků s platnostína jeden rok,7lístků s platnostína jeden měsíca 30lístků s platností5
dní.
Národnosti: Německá 26, Rakouská 8, Dánská 7, Nizozemská 6 a po 1 Francouzská a ltalská.

V roce 2020 bvlo vvdáno:
6 loveckých lístků s platností na jeden měsíc,
Národnosti: Německá 1, Dánská 2 a Nizozemská 4,

S pozdravem

lng. O Lukeš
vedoucí stavebního úřadu

ího prostředí
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