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Říjen 2020

Změna sídla ČMMJ, z.s., OMS Příbram
Kancelář ČMMJ, z.s., OMS Příbram nově sídlí na adrese, Žižkova 489 v Příbrami.
Kancelář se nachází v přízemí, v pravém křídle budovy krajské veterinární správy, Inspektorát
Příbram. Vstup hlavním vchodem.

Tel. číslo zůstává stejné: 318 624 445

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ NA MYSLIVOST NEDOPADAJÍ
Ministerstvo zdravotnictví
28. 10. 2020

Výkon práva myslivosti je povolen.
Samostatný i společný lov ve dne i v noci je povolen.
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října
2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ve
vztahu k rybářství a myslivosti.
S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102
a č. 1103 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zdravotnictví sděluje
po konzultaci s Ministerstvem zemědělství, že zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky
v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s účinností ode dne 28 října od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do
23:59 hod.
A. podle bodu I. odst. 1 a bodu II. odst. 1. výše uvedeného usnesení vlády o přijetí krizového opatření
č. 1102, se nevztahuje na:
výkon práva myslivosti – individuální i společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem
plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří
(např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře)
Tyto činnosti jsou považovány ve smyslu bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády za „jiné
obdobné činnosti“ a uvedený zákaz se na ně nevztahuje.
Provádění těchto činností je možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění
účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením vlády.
Apelujeme na dotčené osoby, aby zvažovaly nezbytnost provádění těchto činností v současnosti
a usilovaly, aby se konaly jen za účasti nezbytného množství osob.

B. podle bodu I. odst. 3 písm. a) a bodu II. odst. 7 písm. a) výše uvedeného usnesení vlády č. 1102
o přijetí krizového se nevztahuje na:
výkon funkce rybářské a myslivecké stráže, které jsou výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního
pořádku.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ NA ÚSEKU ZBRANÍ A STŘELIVA
Vlastimil Waic
28. 10. 2020

Ministerstvo vnitra aktualizovalo stanovisko k agendám zbraní a střeliva v době nouzového stavu.
Zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu
Ve vztahu k citovaným opatřením a k jimi stanoveným omezením je třeba konstatovat, že tato vylučují konání
zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojních průkazů. Konání těchto zkoušek je tedy potřeba
pozastavit, a to minimálně na dobu platnosti uvedeného usnesení vlády, tj. minimálně do 3. listopadu
letošního roku.
Provoz vnitřních (krytých) střelnic
Vnitřní střelnice lze považovat za vnitřní sportoviště, popř. tréninková zařízení, a to pokud jsou využívány
jako sportoviště a nikoli např. pro účely technických zkoušek zbraní, služební přípravy apod. Je-li tedy vnitřní
střelnice provozována jako vnitřní sportoviště, vztahuje se mimořádné opatření rovněž na její provoz, který je
po dobu příslušného mimořádného opatření zakázán.
Oddělení zbraní, střeliva a munice PČR
upřednostňují písemný, elektronický či telefonický kontakt,
přijímají dokumenty pouze prostřednictvím podatelny,
doručují prioritně datovou schránkou či emailem.
Přihlašování zbraní může probíhat na základě elektronického doručení ohlášení, čímž je naplněna správní
lhůta pro přihlášení. I tak bude ale třeba později zbraň předložit ke kontrole v termínu, který si s žadatelem
policie dohodne. Průkazy zbraně budou zasílány doporučeným dopisem. Správní poplatky je možné
po domluvě s policií hradit bezhotovostně.

KALENDÁŘE 2021
Máme na skladě:

STOLNÍ KALENDÁŘ MYSLIVOST
NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ MYSLIVOST
NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ REMBRANDT
MYSLIVECKÝ ZÁPISNÍK

80 Kč/ks
130 Kč/ks
180 Kč/ks
140 Kč/ks

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
Pro platbu členských příspěvků prosíme využívejte bezhotovostní platbu bankovním převodem.
Pro rok 2021 zůstává výše příspěvků stejná jako v roce 2020.
V platebním příkazu prosím použijte celé rodné číslo jako variabilní symbol, na účet OMS Příbram
520440309/0800, poznámka k platbě na jede rok - ČP 2021. Platit je možné až na 3 roky, v tomto
případě prosím upravte poznámku k platbě ČP 2021-23.

Platba v hotovosti je možná v kanceláři OMS Příbram, v době nouzového stavu máme omezenu
pracovní dobu sekretariátu:

Pondělí: 8:00 – 15:00 hodin
Středa: 8:00 – 17:00 hodin

ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI
Kurz uchazečů o zkoušky z myslivosti 2021/2022 bude zahájen na Okresním mysliveckém spolku
Příbram v sobotu 30. ledna 2021 teoretickou přípravou. Po praktické přípravě v honitbách v délce 12 měsíců
proběhnou ústní zkoušky v únoru 2022.
Přihlášky do kurzu zasílejte na OMS ČMMJ Příbram ideálně do 22. ledna 2021, přijímány budou
do zahájení zkoušek z myslivosti.
Více informací bude zveřejněno na webových stránkách OMS Příbram

STŘELECKÉ AKCE 2021
Myslivecké spolky a ostatní provozovatelé střelnic, kteří chtějí střelecké akce v roce 2021 zveřejnit na
stránkách Myslivost s.r.o., nahlaste nám termíny do 30. listopadu 2020 na OMS Příbram.
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předseda ČMMJ, z.s., OMS Příbram
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