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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Návrh opatření obecné povahy k povolení odlovu mývala severního, psíka mývalovitého, 

norka amerického a husice nilské na celém území CHKO Slavkovský les. 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO 

Slavkovský les (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 se Státní správou myslivosti (dále jen „SSM“) Mariánské Lázně, 

Sokolov, Tachov, Cheb a Karlovy Vary jako dotčených orgánů 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. 1/2019: 

 
(1) Agentura podle § 5 odst. 6 zákona a podle § 42 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), povoluje celoroční odlov mývala 

severního (Procyon lotor), psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides) a norka amerického 

(Neovison vison) v honitbách dle bodu 3 tohoto opatření obecné povahy. 

(2) Agentura podle § 5 odst. 6 zákona a podle § 42 odst. 1 zákona o myslivosti, povoluje odlov 

husice nilské (Alopochen aegyptiaca) v době od 16.8 do 15.1 v honitbách dle bodu 3 tohoto 

opatření obecné povahy. 

(3) Agentura stanovuje pro vykonávání činností stanovených v bodě (1) a (2) výrokové části 

opatření tyto podmínky: 

- Povolení k odlovu se vztahuje pouze na honitby nebo části honiteb, které leží na území CHKO 

Slavkovský les. Povolení bude rovněž bez dalšího dopadat na případné nově vzniklé honitby na 

tomtéž území, za předpokladu že budou splňovat podmínky podle §§ 17 a 18 zákona o myslivosti. 
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- Oprávněnými osobami k odlovu jsou držitelé loveckých lístků, kteří jsou v příslušných honitbách 

oprávněni vykonávat právo myslivosti v souladu s § 46 odst. 1 zákona o myslivosti. 

- Odlov bude prováděn pouze s použitím legální lovecké zbraně v souladu s ostatními předpisy.  

- Opatření obecné povahy má platnost do 31.3 2023. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

Živočichové, jejichž odlov je povolován, jsou geograficky nepůvodními druhy, nejsou tedy zvěří ve 

smyslu § 2 písm. b) zákona o myslivosti. Povolení k jejich odlovu může proto podle § 42 odst. 1 

zákona o myslivosti vydat jen orgán ochrany přírody. Podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona o 

myslivosti náleží oprávnění usmrcovat mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického a 

zavlečené živočichy jen myslivecké stráži, popř. podle § 35 odst. 4 písm. e) zákona o myslivosti 

mysliveckému hospodáři, který je oprávněn usmrcovat zvířata škodlivá myslivosti, což je 

nedostačující. Zároveň jsou mýval severní, psík mývalovitý a husice nilská uvedeny v prováděcím 

nařízení Komise EU č. 2016/1141 jako invazivní nepůvodní druhy s významným dopadem na EU, 

respektive v prováděcím nařízení Komise EU č. 2017/1263, kterým se aktualizuje seznam 

invazivních nepůvodních druhů s významným dopadem na EU. 

Důvodem nutnosti regulace početnosti těchto druhů je snaha o zmenšení jejich negativní 

činnosti, rozvracení populací původních, mnohdy chráněných druhů živočichů, narušování přírodní 

rovnováhy ekosystémů a snižování druhové biodiverzity. Tyto negativní vlivy jsou natolik 

významné, že je v zájmu ochrany přírody snižování jejich početních stavů a zpomalování jejich 

šíření.  

Norek americký má v CHKO Slavkovský les potvrzený výskyt na Kosovém potoce, 

Mnichovském potoce, na řece Teplá a Ohři. Norek je velmi adaptabilní a je přenašečem račího 

moru. Likviduje veškeré vodní ptactvo na rybnících i řekách. Rychle se množí a dokáže zlikvidovat 

trdliště chráněných raků, vyhubit užovky nebo vylovit ledňáčky. Z naší fauny vytlačil původního 

norka evropského a nemá u nás přirozeného nepřítele. Mýval severní se vyskytuje podél vodních 

toků na Mariánskolázeňsku a Karlovarsku. Mýval při obživě pustoší hnízda ptáků hnízdících na 

zemi či v nižších keřích, dále se živí obojživelníky, menšími hady, ještěrkami a dalšími malými 

živočichy a expanduje tak na úkor našich chráněných živočichů. Psík mývalovitý se vyskytuje na 

Mariánskolázeňsku, Bečovsku a v okolí Kostelní Břízy. U nás nemá přirozeného nepřítele a kvůli 

rychlému rozmnožování může pro přírodní rovnováhu znamenat vážné ohrožení.  Husice nilská se 

vyskytuje na Mariánskolázeňsku a Tepelsku. Je to silně expandující druh s významným vlivem na 

okolní aviofaunu. Kdy dochází vyhánění ostatního vodního ptactva z hnízdního areálu husice. U 

všech těchto živočichů je tak prokázán jejich negativní vliv na biodiverzitu původních druhů a 

narušování rovnováhy ekosystémů. 

Návrh opatření obecné povahy byl dne 25. 1. 2019 projednán se  SSM Mariánské Lázně, dne 8. 

2. 2019 se SSM Cheb, dne 29. 1. 2019  se SSM Sokolov, dne 6. 2. 2019 se SSM Karlovy Vary a 

dne 6. 2. 2019  se SSM Tachov jako dotčenými orgány státní správy ve smyslu § 136 správního 

řádu.  
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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. 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 (AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les). 

 

VÝZVA 

Agentura v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu současně vyzývá dotčené 

osoby, aby k návrhu opatření do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce Agentury, tedy 

do 12. 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 k AOPK ČR, regionální 

pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, na adresu uvedenou v záhlaví, případně elektronicky e-

mailem s podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny 

slavkles@nature.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID: w9kdyqm.  

Zároveň žádáme obecní úřady obcí jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy 

týká o bezodkladné zveřejnění tohoto nařízení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů 

a o vyznačení data vyvěšení a sejmutí. 

“otisk úředního razítka” 

 
 
 (podepsáno elektronicky) 

 Ing. Jindřich Horáček, Ph.D. 

 
 
 
 

ředitel RP správy CHKO Slavkovský les 
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Rozdělovník:  
obecní úřady obcí, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká 
Obec Andělská Hora    Město Mariánské Lázně    
Město Bečov nad Teplou   Obec Milíkov 
Město Březová    Obec Mnichov 
Obec Březová     Obec Nová Ves 
Obec Dolní Žandov    Obec Otročín 
Město Horní Slavkov    Obec Ovesné Kladruby 
Obec Chodov     Obec Prameny 
Městys Chodová Planá   Obec Rovná 
Město Krásné Údolí    Obec Stanovice 
Město Krásno     Město Teplá 
Město Kynšperk nad Ohří   Obec Teplička 
Město Lázně Kynžvart   Obec Valy 
Město Loket     Obec Vlkovice 
Statutární město Karlovy Vary  Obec Zádub-Závišín  
Obec Šemnice 
 

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

vyvěšeno dne:     sejmuto dne: 
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