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Ing. Alena Šimonová
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Vaše zn./Č.j.:
Ze dne:

08.07.2020

Mnichovo Hradiště:

10.09.2020

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 75
odst. 1/ písm. c) a § 77 odst. 4/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) a podle § 66 odst. 1/ zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích,
ve znění pozdějších předpisů

povoluje
podle ustanovení § 5 odst. 6/ zákona č. 114/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 42 odst. 1/ zákona č.
449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů odlov geograficky nepůvodního druhu
živočicha:
husice nilské (Alopochen aegyptiaca)
uživatelům všech honiteb vykonávajících právo myslivosti a jejich prostřednictvím držitelům povolenek
k lovu v dané honitbě na území obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště mimo území
Chráněné krajinné oblasti Český ráj.
Orgán ochrany přírody stanovuje pro odlov uvedených živočichů následujících podmínek:
1. Odlov budou provádět pouze držitelé platných loveckých lístků, kteří jsou oprávněni vykonávat
v příslušných honitbách právo myslivosti.
2. Odlov bude proveden pouze na základě jednoznačného určení druhu živočicha, aby byla vyloučena
záměna s jinými než uvedeným druhem živočicha, včetně druhů zvláště chráněných.
3. Omezení doby lovu v rámci dne i kalendářního roku se nestanovuje.
4. Počty ulovených živočichů budou uváděny v Ročním výkazu o honitbě, stavu a lovu zvěře Mysl
(MZe) 1 – 01.
5. Doba platnosti povolení se stanovuje do 31.03.2023.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1/ zákona č. 500/2004 Sb.:
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor ŽP, odděl. ŽP – státní správa myslivosti
Honební společenstvo Chocnějovice
Ivo Pokorný
Loukovec
Miroslav Šťastný
Myslivecký spolek Boseň
Myslivecký spolek Horní Bukovina
Myslivecký spolek Jivina
Myslivecký spolek Skalka
Myslivecký spolek U Obůrky
Myslivecký spolek Ptýrov
Myslivecký spolek Žďár – Doubrava
Lesy České republiky, s. p.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2/ zákona č. 500/2004 Sb.:
Honební společenstvo Boseň
Honební společenstvo Březina
Honební společenstvo Horní Bukovina
Honební společenstvo Chocnějovice
Honební společenstvo Jivina
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Honební společenstvo Kněžmost
Honební společenstvo Ptýrov
Honební společenstvo Rokytá
Honební společenstvo Slavín Loukov
Honební společenstvo Žďár
Lesy České republiky, s. p.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 3/ zákona č. 500/2004 Sb.:
Město Mnichovo Hradiště
Obec Bílá Hlína
Obec Boseň
Obec Březina
Obec Dolní Krupá
Obec Horní Bukovina
Obec Chocnějovice
Obec Jivina
Obec Klášter Hradiště nad Jizerou
Obec Kněžmost
Obec Koryta
Obec Loukov
Obec Loukovec
Obec Mohelnice nad Jizerou
Obec Mukařov
Obec Neveklovice
Obec Ptýrov
Obec Rokytá
Obec Sezemice
Obec Strážiště
Obec Žďár - Břehy

Odůvodnění:
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody obdržel
dne 08.07.2020 žádost orgánu státní správy myslivosti Městského úřadu Mnichovo Hradiště, věcně a místně
příslušného dle § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
myslivosti“) o povolení lovu geograficky nepůvodního druhu živočicha – husice nilské (Alopochen
aegyptiaca) uživatelům všech honiteb vykonávajících právo myslivosti na území ORP Mnichovo Hradiště.
Husice nilská není z pohledu zákona o myslivosti zvěří, povolení k jejímu odlovu může proto podle § 42 odst.
1 zákona o myslivosti vydat jen orgán ochrany přírody. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení dle
§ 5 odst. 6/ zákona č. 114/1992 Sb., které bylo dne 09.07.2020 oznámeno všem známým účastníkům
správního řízení, kterými jsou držitelé a uživatelé honiteb v obvodu obce s rozšířenou působností Mnichovo
Hradiště a příslušné obce v témže obvodu. Žádný z účastníků řízení se ve stanovené lhůtě nevyjádřil.
V řízení se neobjevily žádné nové skutečnosti, které by ovlivnily jeho průběh.
Potřeba odlovu uvedeného druhu živočicha se zakládá na skutečnosti, že mimo areál jejího přirozeného
výskytu tento živočich páchá škody na druzích autochtonní fauny a tím negativně ovlivňují původní
ekosystém. Lze ji považovat za invazní druh, který zde nekontrolovaně šíří a agresivně vytlačuje původní
druhy živočichů s podobnou funkcí v přírodě jako ona. S pomocí platných právních předpisů je žádoucí
pokusit se o vhodný způsob redukce prosperujících populací.
Z hlediska platné legislativy je orgán ochrany přírody ve svém územním obvodu dle § 77 odst. 4/ zákona č.
114/1992 Sb. v rámci tzv. zbytkové působnosti příslušným orgánem, který může rozhodnout v souladu se
zvláštními právními předpisy o odlovu geograficky nepůvodního živočicha, včetně stanovení podmínek.
Orgán ochrany přírody vydal povolení k odlovu uvedeného druhu geograficky nepůvodního živočicha všem
držitelům a uživatelům honiteb v obvodu obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště a příslušným
obcím v témže obvodu a stanovil podmínky pro výkon činnosti. Ve výroku rozhodnutí bylo stanoveno několik
podmínek, za kterých je možné předmětné rozhodnutí realizovat. V podmínce č. 1 je uvedena povinnost
držitele rozhodnutí seznámit osoby, které budou provádět odstřel husice nilské, s obsahem rozhodnutí,
zejména s jeho podmínkami. Podmínkou č. 2 je zajištěna ochrana jiných druhů ptáků, kteří se na vodních
lokalitách mohou vyskytovat společně s husicemi. Vzhledem k tomu, že husice nilská není zvěří podle
zákona o myslivosti, omezení doby lovu v podmínce č. 3 v rámci dne i kalendářního roku se nestanovuje.
V podmínce č. 4 je zajištěna informovanost zdejšího orgánu ochrany přírody o realizaci uděleného povolení.
V podmínce č. 5 bylo povolení časově omezeno do 31.03.2023. V případném dalším správním řízení budou
okolnosti podstatné pro vydání rozhodnutí znovu zváženy a budou zohledněny i zkušenosti z období
platnosti tohoto rozhodnutí. V případě, že dojde k situaci, kdy s ohledem na zájmy ochrany přírody chráněné
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zákonem č. 114/1992 Sb. bude nutná úprava platnosti povolení a tedy i změna rozhodnutí, bude orgán
ochrany přírody postupovat podle § 84 odst. 1/ písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. Omezení vyplývající
z ostatních souvisejících předpisů (zákon o myslivosti, zákon na ochranu zvířat proti týrání a zákon o
veterinární péči) nejsou dotčena.
Z informací získaných při své úřední činnosti a monitorování živočichů nemá orgán ochrany přírody pochyb o
výskytu husice nilské na rybnících a vodních tocích na území obce s rozšířenou působností Mnichovo
Hradiště.
Závěrem lze shrnout, že na základě pravomocného povolení bude možnost redukovat počty husice nilské
uživatelům honiteb a jejich prostřednictvím i držitelům povolenek k lovu a to až do 31.03.2023. Informace o
místě odlovu uvedeného, geograficky nepůvodního živočicha, případně o místě nálezu uhynulého jedince,
vykazované v mysliveckém hlášení, bude možné využít k monitoringu výskytu tohoto živočicha na území
obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště. Po přihlédnutí k předloženým a odborným podkladům a
absenci připomínek účastníků řízení bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5/ zákona č. 500/2004 Sb.
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení k odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5,
podáním učiněným u zdejšího městského úřadu. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst.
5/ zákona č. 500/2004 Sb. odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší městský úřad na náklady účastníka.
Zároveň žádáme obce o bezodkladné zveřejnění tohoto rozhodnutí na své úřední desce po dobu
nejméně 15 dnů a o zaslání zpět s vyznačením data vyvěšení a sejmutí.

otisk úředního razítka

podepsáno elektronicky

Ing. Alena Šimonová
odborná referentka
oprávněná úřední osoba
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Doručí se:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1/ zákona č. 500/2004 Sb. – doručí se jednotlivě
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor ŽP – státní správa myslivosti
Honební společenstvo Chocnějovice, Chocnějovice, 294 13 Mohelnice nad Jizerou
Ivo Pokorný, Dolní Rokytá 44, 295 01 Mnichovo Hradiště
Loukovec, Doubrava 100, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
Miroslav Šťastný, Nákladní 326, 295 01 Mnichovo Hradiště, IdDS: r22juks
Myslivecký spolek Boseň, Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště
Myslivecký spolek Horní Bukovina, Horní Bukovina 7, 295 01 Mnichovo Hradiště
Myslivecký spolek Jivina, Jivina 9, 294 14 Jivina
Myslivecký spolek Skalka, Suhrovice 41, 294 02 Kněžmost
Myslivecký spolek U Obůrky, Podolí 59, 294 11 Loukov u Mnichovo Hradiště
Myslivecký spolek Ptýrov, Ptýrov, 295 01 Mnichovo Hradiště
Myslivecký spolek Žďár – Doubrava, Břehy 20, 294 11 Loukov u Mnichovo Hradiště
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 08 Hradec Králové, IdDS: e8jcfsn
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2/ zákona č. 500/2004 Sb. – doručí se jednotlivě
Honební společenstvo Boseň, Boseň 10, 295 01 Mnichovo Hradiště
Honební společenstvo Březina, Březina, 294 1 Loukov u Mnichova Hradiště
Honební společenstvo Horní Bukovina, Horní Bukovina 20, 295 01 Mnichovo Hradiště
Honební společenstvo Chocnějovice, Chocnějovice, 294 13 Mohelnice nad Jizerou
Honební společenstvo Jivina, Jivina, 294 14 Jivina
Honební společenstvo Kněžmost, Koprník 29, 294 02 Kněžmost
Honební společenstvo Ptýrov, Ptýrov, 295 01 Mnichovo Hradiště
Honební společenstvo Rokytá, Dolní Rokytá 44, 295 01 Mnichovo Hradiště
Honební společenstvo Slavín Loukov, Loukov, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
Honební společenstvo Žďár, Žďár, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 08 Hradec Králové, IdDS: e8jcfsn
Účastníci řízení podle § 27 odst. 3/ zákona č. 500/2004 Sb. – veřejná vyhláška
se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Mnichovo Hradiště, OŽP
Město Mnichovo Hradiště
Obec Bílá Hlína
Obec Boseň
Obec Březina
Obec Dolní Krupá
Obec Horní Bukovina
Obec Chocnějovice
Obec Jivina
Obec Klášter Hradiště nad Jizerou
Obec Kněžmost
Obec Koryta
Obec Loukov
Obec Loukovec
Obec Mohelnice nad Jizerou
Obec Mukařov
Obec Neveklovice
Obec Ptýrov
Obec Rokytá
Obec Sezemice
Obec Strážiště
Obec Žďár - Břehy
Na vědomí
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Liberecko, U Jezu 10, 460 01
Liberec, Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj, IdDS: dkkdkdj
ČMMJ, z. s., OMS Mladá Boleslav, Železná 107, 293 05 Mladá Boleslav
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem
doručení.

Vyvěšeno na úřední desce města Mnichovo Hradiště, obce Bílá Hlína, obce Boseň, obce Březina, obce Dolní Krupá,
obce Horní Bukovina, obce Chocnějovice, obce Jivina, obce Klášter Hradiště nad Jizerou, obce Kněžmost, obce Koryta,
obce Loukov, obce Loukovec, obce Mohelnice nad Jizerou, obce Mukařov, obce Neveklovice, obce Ptýrov, obce
Rokytá, obce Sezemice, obce Strážiště a obce Žďár - Břehy a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový
přístup na www.mnhradiste.cz dne…………
Vyvěšeno dne: .............................
.....................................................
osoba pověřená vývěsní službou
....................................................
podpis, razítko úřadu
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Sejmuto dne: ...............................
...................................................
osoba pověřená vývěsní službou
...................................................
podpis, razítko úřadu
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