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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
ZVEŘEJNĚNÍM NA ÚŘEDNÍ DESCE
Správa Národního parku České Švýcarsko obdržela dne 6.3.2013 žádost od ČR – Správy
Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa, vedoucího Lesní správy Bc.
Roberta Mareše, o vydání rozhodnutí v souladu s § 5 odst. 6, zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), tedy o odlovu geograficky
nepůvodních živočichů, včetně stanovení podmínek.
O vydání rozhodnutí bylo zažádáno z těchto důvodů:
V honitbě NP České Švýcarsko se vyskytují některé druhy živočichů, které dle zákona o
myslivosti nejsou zvěří a řadí se mezi geograficky nepůvodní druhy. Jedná se o psíka
mývalovitého, mývala severního a norka amerického. Současný stav dle ustanovení zákona o
myslivosti (§14, písm. f a § 35, odst. 4, písm. e) umožňuje lovit výše uvedené geograficky
nepůvodní druhy pouze myslivecké stráži a mysliveckému hospodáři honitby. Vzhledem k tomu,
že je žádoucí tyto geograficky nepůvodní druhy eliminovat, může v souladu s ustanovením
zákona o ochraně přírody (§ 5, odst. 6) orgán ochrany přírody rozhodnout o jejich odlovu, včetně
stanovení podmínek za kterých bude odlov prováděn. Žádost je podána pro tu části honitby NP
České Švýcarsko, která se nachází na území Národního parku České Švýcarsko.
V souladu s § 42 odst.1 zákona o myslivosti budou mít v případě vydání rozhodnutí oprávnění
lovit výše uvedené druhy živočichů všichni držitelé povolenek k lovu v honitbě NP České
Švýcarsko a nikoliv pouze myslivecký hospodář a myslivecká stráž.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení v dané věci podle § 44 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád).
Správa Národního parku České Švýcarsko jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný
podle § 78 odst. 1 zákona tímto
oznamuje

podle § 47 odst. 1 správního řádu, všem známým účastníkům zahájení správního řízení, které
bude vedeno ve smyslu § 5 odst. 6 zákona.
Účastníci řízení jsou oprávněni:
• navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení
• vyjádřit v řízení své stanovisko
• vyjádřit se k podkladům řízení
• nahlížet do spisu
Protože podání obsahuje veškeré informace potřebné pro posouzení žádosti a správnímu
orgánu jsou dobře známy místní poměry, upouští se od ústního jednání.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení na
Správě Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa, a to v úřední dny (pondělí,
středa – 8:00 – 17:00) nebo po telefonické domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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