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18.06.2019

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán dle ustanovení
§ 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o ochraně přírody“), po provedeném správním řízení, jehož hlavním účastníkem dle § 27
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
je:
Myslivecký spolek Příchovice Pod Ticholovcem se sídlem č.p. 144, 334 01 Příchovice,
IČO 70992037,
rozhodl takto:
podle § 5 odst. 6 zákona o ochraně přírody ve spojení s § 42 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o myslivosti“)
povoluje
Mysliveckému spolku Příchovice Pod Ticholovcem se sídlem č.p. 144, 334 01 Příchovice,
IČO 70992037, odlov geograficky nepůvodních živočichů - norka amerického, mývala
severního, psíka mývalovitého a nutrie říční v honitbě CZ3210110015,
a to za těchto podmínek:
1. Odlov bude prováděn odstřelem loveckou zbraní způsobem uvedeným v § 45 odst. 1 zákona
o myslivosti.
2. Odlov bude prováděn členy a loveckými hosty Mysliveckého spolku Příchovice Pod
Ticholovcem, kteří jsou držiteli platného loveckého lístku, zbrojního průkazu a povolenky
k lovu v honitbě CZ3210110015.
3.

Odlov je možno provádět celoročně do 31.3.2023.
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4. Výše uvedené ulovené živočichy je nutno likvidovat v souladu s platnými veterinárními
předpisy.
5. Odlov výše uvedených živočichů bude vykazován v souladu s § 38 odst. 1 zákona
o myslivosti v měsíčním hlášení o plnění plánu (výkaz Mysl 8) a dále v ročním výkazu
o honitbě, stavu a lovu zvěře pro příslušný myslivecký rok.

Odůvodnění
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, obdržel dne 18.04.2019 pod č.j. PR-OŽPVOK/11011/2019, žádost Mysliveckého spolku Příchovice Pod Ticholovcem se sídlem č.p. 144,
334 01 Příchovice, IČO 70992037, které je uživatelem honitby CZ3210110015, o povolení odlovu
geograficky nepůvodních živočichů norka amerického, mývala severního, psíka mývalovitého
a nutrie říční.
Souhlas Honebního společenstva Příchovice s odlovem výše uvedených geograficky nepůvodních
druhů je vyjádřen na předložené žádosti.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.
Dopisem č.j. PR-OŽP-VOK/13411/2019 ze dne 15.05.2019 bylo všem účastníkům řízení oznámeno
zahájení řízení ve výše uvedené věci.
Usnesením č.j. PR-OŽP-VOK/13417/2019 ze dne 15.05.2019 Městský úřad Přeštice, odbor
životního prostředí, rozhodl v souladu s § 36 odst. 1 správního řádu, že účastníci řízení mohou
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě nejpozději do do 15 dnů ode dne doručení tohoto
usnesení.
Účastníky řízení nebyly ve stanovené lhůtě vzneseny žádné námitky.
Městskému úřadu Přeštice, odboru životního prostředí, je vzhledem k dobré znalosti honitby
CZ3210110015 znám výskyt geograficky nepůvodních živočichů, kteří likvidují geograficky
původní živočichy a jejich stavy mohou zcela decimovat. Z tohoto důvodu byla do podmínek
povolení uvedena možnost celoročního odlovu.
Platnost povolení k odlovu výše uvedených geograficky nepůvodních živočichů byla stanovena
do 31.3.2023, tj. do konce mysliveckého roku, s ohledem na dobu pronájmu honitby dle smlouvy
o pronájmu honitby Honebního společenstva Příchovice ze dne 22.02.2013, v souladu s § 33 odst. 1
zákona o myslivosti.
Orgán ochrany přírody ve spolupráci s orgánem státní správy myslivosti posoudil všechny
skutečnosti a s ohledem na výše uvedené rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Přeštice,
odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu osmi stejnopisů.
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Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad
Přeštice, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Digitálně podepsal Ing. Jitka Vokráčková
Datum: 18.06.2019 15:02:11 +02:00
Ing. Jitka Vokráčková v. r.
referent odboru životního prostředí
Za správnost vyhotovení:

Doručí se:
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)
účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu
Myslivecký spolek Příchovice Pod Ticholovcem, Příchovice 144, 334 01 Přeštice
účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu
Honební společenstvo Příchovice, Zelené 7, Lužany, 334 01 Přeštice
Obec Horšice, Horšice 7, 334 55 Horšice, IDDS: d8qawb6
Obec Lužany, Lužany 25, 334 54 Lužany u Přeštic, IDDS: 7bkbh27
Obec Nezdice, Nezdice 46, 334 01 Přeštice, IDDS: h5bbz9j
Obec Příchovice, Příchovice 37, 334 01 Přeštice, IDDS: ww9auzd
Obec Radkovice, Radkovice 55, 334 01 Přeštice, IDDS: n8mbhf3
Obec Vlčí, Vlčí 13, 334 01 Přeštice, IDDS: fidauhi
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