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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Věc: Návrh opatření obecné povahy k povolení odlovu geograficky nepůvodních druhů
živočichů na území CHKO Broumovsko
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy,
oddělení Správa CHKO Broumovsko (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný
podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), po projednání s Městským úřadem Náchod - odborem
životního prostředí, Městským úřadem Broumov – odborem životního prostředí a Městským úřadem
Trutnov – odborem životního prostředí, jako dotčenými orgány státní správy ve smyslu § 136 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zveřejňuje podle
§ 172 odst. 1 správního řádu

NÁVRH
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 5/2018:
Agentura podle ust. § 5 odst. 6 zákona v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o myslivosti“) vydává souhlas k celoročnímu odlovu
geograficky nepůvodních druhů živočichů, kteří nejsou zvěří, jmenovitě k odlovu: mývala
severního, psíka mývalovitého, norka amerického a nutrie říční, a to na území Chráněné
krajinné oblasti Broumovsko pro všechny držitele loveckých lístků vykonávajících právo myslivosti
při splnění následujících podmínek:
(1) Odlov bude prováděn pouze střelnou zbraní, bez použití sklopců, návnad ap.
(2) Odlov bude prováděn pouze za takových podmínek, které umožní jednoznačné určení druhu
živočicha, aby bylo zamezeno záměně s jinými než uvedenými druhy živočichů, včetně
zvláště chráněných druhů.
(3) Uživatelé honiteb oznámí Agentuře, oddělení Správa CHKO Broumovsko každoročně do
konce měsíce dubna počet odlovených jedinců psíka mývalovitého, norka amerického,
mývala severního a nutrie říční v honitbě za předchozí rok.
(4) Toto opatření obecné povahy je platné do 31. prosince 2028.
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ODŮVODNĚNÍ
Živočichové, jejichž odlov je tímto rozhodnutím povolován, jsou na území České republiky
geograficky nepůvodními druhy. Tito živočichové nejsou z pohledu zákona o myslivosti zvěří,
povolení k jejich odlovu může proto podle § 42 odst. 1 zákona o myslivosti vydat jen orgán ochrany
přírody. Bez tohoto povolení je jako nežádoucí druhy může lovit pouze myslivecká stráž, což praxe
ukazuje jako nedostačující. Důvodem nutnosti regulace jejich početnosti je snaha o snížení jejich
negativního vlivu na populace původních druhů živočichů, narušování přírodní rovnováhy
ekosystémů a snižování druhové rozmanitosti původních domácích druhů. Tyto negativní vlivy jsou
natolik významné, že je v zájmu ochrany přírody snižování jejich početních stavů a zpomalování
jejich šíření. Vzhledem k neustálému zvyšování početnosti invazivních predátorů ve volné krajině je
navíc nezbytné, aby byl odlov umožněn všem povolaným osobám s platným loveckým oprávněním,
tedy všem členům mysliveckých spolků a honebních společenstev. Jelikož se jedná o neurčitý okruh
osob, kterým je toto oprávnění přiznáváno, přistoupila Agentura k vydání opatření obecné povahy.
Vzhledem k ochraně dalších “necílových” druhů živočichů, včetně těch zvláště chráněných
(např. vydra říční, bobr evropský apod.), byly stanoveny podmínky č. 1 a 2, za kterých lze odlov
provádět. Při odlovu pomocí pastí není možné vyloučit odchyt těchto jiných druhů. Rovněž není
dovoleno invazní druhy odstřelit, dokud není spolehlivě vyloučena záměna s jinými druhy (např. za
zhoršených povětrnostních podmínek). Agentura také považuje za nezbytné pravidelně
shromažďovat informace o zástřelu uvedených druhů živočichů. To zejména proto, aby mohl být
správně stanoven další úřední postup jejich regulace, ale také případná jiná managementová
opatření v oblasti regulace stavů nepůvodních druhů zvířat i opatření na podporu původních druhů
včetně zvláště chráněných druhů, která zajišťuje příslušný orgán ochrany přírody. Tímto opatřením
obecné povahy nejsou nijak dotčeny a zůstávají v platnosti omezující podmínky týkající se způsobu
lovu dané ostatními souvisejícími předpisy, jako je zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon o
myslivosti a veterinární zákon.
Návrh opatření obecné povahy byl dne 17. 12. 2018 projednán s Městským úřadem Broumov,
odborem životního prostředí, dne 19. 12. 2018 s Městským úřadem Náchod, odborem životního
prostředí a dne 17. 12. 2018 s Městským úřadem Trutnov, odborem životního prostředí jako
dotčenými orgány státní správy ve smyslu § 136 správního řádu, neboť obecní úřady obcí
s rozšířenou působností jsou dle ust. § 57 zákona o myslivosti orgány státní správy myslivosti.

POUČENÍ
Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli,
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u
správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Správní
orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat
se s nimi v jeho odůvodnění. Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné
odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání
úkonu nelze prominout. Rozhodnutí o námitkách včetně vlastního odůvodnění se stane součástí
odůvodnění opatření obecné povahy. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat
rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny
opatření obecné povahy. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit
v přezkumném řízení. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může po nabytí účinnosti
každý nahlédnout u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy,
oddělení Správa CHKO Broumovsko.
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VÝZVA
Agentura v souladu s ustanovením §172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, současně vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření do 30 dnů ode dne
jeho zveřejnění na úřední desce Agentury, tedy do 9. března 2019 podaly připomínky nebo námitky.
Dotčenými osobami jsou v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 správního řádu ty osoby, jichž se
návrh opatření obecné povahy přímo dotýká. Případné připomínky nebo námitky je třeba zaslat
písemně na adresu AOPK ČR, regionální pracoviště Východní Cěchy, oddělení Správa CHKO
Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují, případně elektronicky e-mailem podepsaným
zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny broumovsko@nature.cz nebo
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID: kpddyvy.

Zároveň žádáme obce o bezodkladné zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy na
své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o vyznačení data vyvěšení a sejmutí.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Hana Heinzelová
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO BROUMOVSKO

Na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronické úřední desce):
vyvěšeno dne:

sejmuto dne:
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