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Možnost vymezit část územního plánu
s prvky regulačního plánu

1. Z pohledu územního plánování

Územní plán bude moci obsahovat detailnější regulaci pro určitou část území, která
doposud nebyla přípustná a musela být vymezena formou samostatného regulačního
plánu. Nově bude možné vymezit přímo
část územního plánu s prvky regulačního
plánu. Požadavek na podrobnější regulaci
bude muset být uveden již v rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu
nebo v zadání územního plánu.

Dne 31. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela nabude účinnosti 1. ledna 2018
a přinese řadu zásadních změn, a to jak na
úseku územního plánování, tak v rámci stavebního a územního řízení.
Na úseku územního plánování přináší dvě
podstatné změny - zjednodušení a zrychlení
pořizování změn územně plánovací dokumentace a možnost zpracovat územní plán
s prvky regulačního plánu.
Zkrácený postup při pořizování změn
územně plánovací dokumentace
Pořizování územních plánů nebo jejich změn
je poměrně složitým a časově náročným postupem. Jestliže tedy obec nebo investor potřebuje k uskutečnění svého záměru nejprve
dosáhnout změny územního plánu, může se
realizace záměru oddálit i o několik let, protože takovou dobu pořizování změn územních plánů v současné době trvá.
Novela stavebního zákona zavádí zkrácený
postup při pořizování změn územně plánovací dokumentace, který se použije v případech, kdy návrh změny neobsahuje varianty
řešení. Zkrácení spočívá v tom, že se nezpracovává a neschvaluje zadání a nekoná se
společné jednání s dotčenými orgány. Ve
zkráceném pořizování pouze zastupitelstvo
rozhodne o pořízení změny územního plánu
a jejím obsahu. Podle rozhodnutí zastupitelstva zpracuje oprávněný projektant návrh
změny pro veřejné projednání, kde se návrh
projedná s dotčenými orgány, sousedními
obcemi i veřejností, která bude mít možnost
podat námitky a připomínky. Po vyhodnocení projednání je možné změnu územního plánu vydat. Obdobný zkrácený postup
bude možné použít pro pořízení aktualizace
zásad územního rozvoje nebo pro změnu regulačního plánu.
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ní. Jestliže orgán územního plánování shledá
záměr jako přípustný, stanoví i podmínky
jeho uskutečnění.
Odbor územního plánování je k dispozici
všem obcím i občanům pro případné dotazy
a podrobnější vysvětlení postupů podle novely stavebního zákona.
Helena Ušiaková,
vedoucí odboru územního plánování

2. Z pohledu stavebního úřadu
Termíny
Novela dále přináší povinnost zpracovat
zároveň se změnou územního plánu jeho
úplného znění (dříve právní stav). Změna
územního plánu nabývá účinnosti až dnem
doručení změny a jejího úplného znění.
Obce budou muset do 30. 6. 2018 zajistit
zveřejnění úplného znění územního plánu
obce a územního plánu sídelního útvaru; to
neplatí, pokud již bylo oznámeno veřejné
projednání nového územního plánu, který
má původní dokumentaci nahradit.
Zkracuje se lhůta pro možnost soudního napadení opatření obecné povahy ze současných tří let na pouze jeden rok.
Dochází také k prodloužení lhůty pro pořízení nových územních plánů o dva roky, a to do
konce roku 2022.
Vydávání závazných stanovisek
Velkou změnou pro úřady územního plánování je vydávání závazného stanoviska jako
dotčeného orgánu územního plánování.
Dosud posuzovaly soulad záměrů s územně
plánovací dokumentací a s politikou územního rozvoje stavební úřady příslušné k vedení územního řízení. Od 1. ledna 2018 bude
soulad pro většinu staveb posuzovat úřad
územního plánování, a to prostřednictvím
závazného stanoviska orgánu územního
plánování podle § 96b stavebního zákona.
Orgán územního plánování v závazném stanovisku určí, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje,
územně plánovací dokumentací a z hlediska
uplatňování cílů a úkolů územního plánová-

Změny správních postupů související s novelou stavebního zákona se významnou měrou dotknou i dosud zavedených zvyklostí
stavebních úřadů. V tomto textu však není
možné postihnout všechny odchylky, které budou muset nově stavební úřady řešit,
zmiňme tedy alespoň základní změny.
Stavební úřad jako dotčený orgán
Nově budou obecné stavební úřady, ale
i speciální stavební úřady, v některých typech řízení v postavení dotčených orgánů
a budou vydávat závazná stanoviska nahrazující rozhodnutí (zejména územní rozhodnutí, povolení výjimky, stavební povolení, ale
i povolení nakládání s vodami nebo připojení
pozemku na komunikaci, apod.). Předepsaný
obsah závazného stanoviska je nově upraven
v § 149 správního řádu.
Zkrácení doby na získání povolení
Jednou z mediálně diskutovaných změn je
předpokládané zkrácení doby potřebné pro
získání povolení k provedení stavby. Dobou
se však rozumí celkový časový úsek, který byl
až dosud dán součtem doby potřebné pro
jednotlivá řízení u stavebních úřadů obecných (územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení výjimky z obecných požadavků) a stavebních úřadů speciálních, tzn. pro
vodní díla, komunikace, dráhy. Od nového
roku bude mít stavebník možnost kromě
standardního postupu cestou samostatných
řízení (územní a stavební) projednat tyto
stavby i ve společném řízení. Který stavební
úřad pak bude příslušný k danému společ-
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nému povolení, bude záležet na typu hlavní
stavby, která určuje význam a funkci celého
souboru.
Pro názornost jsou zde tři příklady:
- samostatnou studnu bude vč. jejího umístění
a projednání případné výjimky z odstupových
vzdáleností nově povolovat vodoprávní úřad
- rodinný dům se studnou, příjezdovou komunikací a prodloužením vodovodu a kanalizace
povolí obecný stavební úřad na základě závazných stanovisek dotčených orgánů vč. speciálních stavebních úřadů (vodoprávního a pro
komunikace) a dalších nezbytných vyjádření
správců sítí
- naopak v případě projektu stavby komunikace a inženýrských sítí vč. vodovodu nebude
možné stanovit, která z dílčích částí je stavbou
hlavní, tudíž zde zůstane zachován stávající
princip příslušnosti obecného stavebního úřadu pro umístění stavby a speciálních stavebních úřadů zvlášť pro komunikaci a pro vodní
dílo. Nový postup pro společné řízení nebude
možné aplikovat.
Příslušnost úřadu obce s rozšířenou působností k vedení navazujících řízení k EIA a ke
stavbám podaným podle zákona 416/2009
Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury zůstává zachována.
Účastenství v řízení
Novela přináší rovněž upřesnění okruhu
hlavních účastníků řízení podle § 85 a 109
stavebního zákona ve vztahu k § 27 odst. 1
správního řádu. Hlavními účastníky řízení
budou nově vždy žadatel/stavebník, vlastník
pozemku, vlastník stavby, na které má být
provedena změna i vlastník stavby na pozemku, na kterém má být provedena stavba.
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Názory k této úpravě uvedení stavby do
užívání nejsou zatím ze strany ministerstva
a krajského úřadu sjednocené. Pravděpodobně bude v průběhu příštího roku vydáno
metodické doporučení k výkladu.
Věřím, že se všichni postupně sžijeme se všemi novinkami, které nám 1. leden 2018 v povolování staveb přinese a najdeme si v nich
více úprav pozitivních než komplikujících.
Ing. Petra Pelešková,
vedoucí odboru stavební úřad

Nový systém přijímání žádostí
o řidičské průkazy
Novela zákona, která vešla v platnost a byla
zveřejněná ve sbírce zákonů dne 12. 7. 2017
bude účinná od 1. 7. 2018 a přinese pro občany - řidiče několik zásadních změn.
O řidičský průkaz bude možné žádat
kdekoliv
První z nich je částečné rozvolnění místní
příslušnosti. V současné době je možné žádat o řidičský průkaz na úřadu, který je příslušný podle místa trvalého pobytu občana.
Zákonnou novinkou bude možnost požádat
o řidičský průkaz na kterémkoliv pracovišti registru řidičů bez vazby na trvalý pobyt
občana. Při náběru žádosti o nový řidičský
průkaz a výdeji vyhotoveného řidičského
průkazu, který zpět na úřad zasílá Státní tiskárna cenin, bude fungovat pravidlo „kde si
požádám, tam si také vyzvednu“.
Fotka s sebou již nebude potřeba

Kolaudace
Další významnou změnou bude vedle možnosti vydat kolaudační souhlas opětovné zavedení institutu kolaudačního rozhodnutí (§
122a SZ), kterým bude možné stanovit podmínky pro užívání, pro odstranění drobných
nedostatků i určení lhůty k jejich odstranění.
V případě vydávání kolaudačního souhlasu
bude nově rovněž možné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby projednat nepodstatné odchylky od ověřené dokumentace, což
dosud nelze.
U některých typů staveb, a to zejména u staveb podle § 104 odst. 1 a) stavebního zákona
(stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci),
teprve praktická aplikace ustanovení §119
odst. 1 stavebního zákona ustálí výklad, kdy
tyto stavby budou a kdy nebudou podléhat
kolaudaci.

Další změna přinese výrazné ulehčení v procesu samotného vyřizování žádosti o řidičský průkaz. Občané již nebudou předkládat
průkazovou fotografii. Fotografii pořídí pracovník vyřizující žádost a to dvěma možnými způsoby. První možností bude výběr
fotografie z evidence občanských průkazů
a cestovních dokladů, který nabídne informační systém registr řidičů. Pokud pracovník
vyhodnotí, že fotografie z evidencí nelze využít, pořídí fotografii občana přímo na místě,
stejně jako je tomu při žádosti o občanský
průkaz nebo cestovní pas.
Správní poplatky za výměnu průkazů
Na výše popisované novinky navazuje i poslední změna, kterou určuje novela zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Je-li
řidičský průkaz měněn v případě uplynutí

jeho platnosti, výměna je bezplatná. Tento
stav bude platit také od 1. 7. 2018. V současné
době lze na žádost vydat řidičský průkaz také
do pěti pracovních dnů. V tomto případě bude
správní poplatek navýšen z 500 Kč na 700 Kč.
Zvyšovat se bude správní poplatek z 50 Kč na
200 Kč, bude-li řidičský průkaz vyměněn z důvodů změny údajů v něm uvedených.
V současné době úřad započal intenzivní
spolupráci s Ministerstvem dopravy, které
je pověřeno úkolem implementace těchto
legislativních a nutných technických změn.
Jako úřad, na který je státem přenesená působnost, mimo jiné také v oblasti řidičských
průkazů. Věříme v bezproblémový přechod
na nový systém přijímání žádostí o řidičské
průkazy. Při této příležitosti budeme i nadále
vyvíjet snahu o zlepšování klientského zázemí pro naše občany v prostředí úřadu.
Stanislav Herman,
vedoucí odboru občansko správních
a dopravně správních agend

Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů
(angl. General Data Protection
Regulation)
GDPR – čtyři písmena, pod kterými se skrývá
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU
č. 2016/679 a které posledního půl roku hýbou veřejnou správou, ale nejen jí. Dotkne se
téměř všech (úřadů, jimi zřizovaných organizací, městských policií, obcí, nemocnic, firem,
…) a začne platit od 25. 5. 2018!
Možná jste již slyšeli, že pokud dodržujete
platný zákon o ochraně osobních údajů, nemusíte se ničeho obávat. GDPR ale zacházení
s osobními údaji (zákon č. 101/2000 Sb.) a EU
směrnici 95/46/EU zpřísňuje.
Obec je při implementaci ve dvou rolích:
správce (např. vítání občánků) a zpracovatel
(např. matrika). Lze ji přirovnat k BOZP. Pro
dodržení legislativy také musíte mít aktuální
dokumentaci a průběžně provádět kontroly/
revize.
Co musíme do května příštího roku udělat
1) Posoudit rizika (pravděpodobnost x dopad): rizikově orientovaný přístup:
a) I nterní právní analýza: jaká data shromažďujeme, z jakého titulu data používáme, smlouvy se třetími stranami
(např. odpady), …;
b) I nterní datová analýza: jaké systémy
máme, kde všude máme data a jak
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s nimi zacházíme (procesy), kdo s nimi
přijde do styku a proč, jak je chráníme,
co se stane, když budou ukradena, …;
2) Zjistit „zákonnost“: jaké údaje sbíráme,
v jakém rozsahu, dle jakého titulu, na jak
dlouhou dobu;
3) Úprava smluv (jednání s dodavateli), formulářů, tiskopisů, směrnic, dokumentů;
4) Zajistit v rámci obce bezpečnou přenositelnost údajů;
5) Zajistit v rámci procesů právo na výmaz
(požádá-li občan);
6) Informační povinnost vůči subjektu údajů
+ vést činnosti o zpracování dat;
7) Zajistit výkon činnosti pověřence, který by
měl:
- monitorovat soulad zpracování osobních
údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení
- hlásit incidenty a postupy pro případy
úniku
- být metodickým průvodcem a poradcem
- celkové řídit agendy interní ochrany dat
- být kontaktní osobou s Úřadem na ochranu
osobních údajů
- sledovat a zavádět nové změněné legislativy týkající se činnosti obce/úřadu/školy
v oblasti ochrany osobních údajů
- vzájemně sdílet dobrou praxi mezi úřady na
úseku ochrany osobních údajů;
8) Zpracovat analýzu chodu úřadu z pohledu
požadavků na GDPR:
a) Datová
b) Právní
Jaké jsou možnosti a kde získat potřebné
informace
Jste-li členy Svazu měst a obcí ČR, podívejte
se na jejich webové stránky. Naleznete zde
záložku Oblasti činnosti – GDPR.
Ministerstvo vnitra ČR rozeslalo v těchto
dnech do datových schránek všech obcí metodiku o Ochraně osobních údajů při výkonu spisové služby, zejména v informačních
systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců (č.j. MV-135322-2/AS2017).
Dále na MV ČR připravují metodiku k nastavení minimální doby skartačních lhůt, která
byla přislíbena do konce roku 2017.
Posledním příslibem je metodika ke zpracování systémové analýzy pro obce, včetně
katalogových listů, která bude pilotována na
10 obcích a 3 krajích a měla by být k dispozici
ke konci ledna 2018.
Pro školská zařízení vydalo MŠMT rovněž metodiku, kterou lze doporučit Vaší pozornosti.
Najdete ji na webu ministerstva v sekci Dokumenty – Ostatní dokumenty - Metodická
pomůcka k aplikaci GDPR ve školství.

Jak zajistit pověřence
Informace naleznete v metodice MV ČR.
Dokument se jmenuje Metodické doporučení k problematice pověřenců pro ochranu osobních údajů a naleznete ho v aktualitách (vloženo v srpnu 2017) na webu
ministerstva.
Nebo můžete využít nabídky Svazu měst
a obcí ČR či Sdružení místních samospráv
a zajistit si tuto službu prostřednictvím těchto sdružení.
Závěrem dovolte trochu optimismu - zvládli
jsme datové schránky, základní registry, v září
příštího roku nás čeká iDAS, tak proč bychom
nezvládli GDPR.
Bohumila Budková,
tajemnice Městského úřadu Černošice

Novela volebního zákona
– prezentace politických
kampaní
Dne 6. 9. 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 322/2016 Sb. zákon, kterým se
mění volební zákony a další související zákony, a to s účinností od 1. ledna 2017. Novelizuje konkrétně zákon o volbách do Parlamentu České republiky, zákon o volbách do
zastupitelstev krajů, zákon o volbách do zastupitelstev obcí, zákon o volbách do Evropského parlamentu, zákon o volbě prezidenta
republiky, zákon o jednacím řádu Senátu
a soudní řád správní.
Novela mj. limituje výdaje na volební kampaně, nařizuje stranám, hnutím či koalicím
zřídit transparentní volební účty a v neposlední řadě omezuje možnost zveřejňování
propagačních materiálů prostřednictvím informačních kanálů obcí. Níže uvedené změny se týkají vedení volebních kampaní při
volbách do Parlamentu ČR, do zastupitelstev
krajů, do Evropského parlamentu a při volbě
prezidenta republiky. Vedení volebních kampaní při volbách do zastupitelstev obcí, které
nás čekají v příštím roce, se novela nedotkla.
Prezentace v radničních zpravodajích
a jiných komunikačních médiích
Volební zákony shodně zakazují využívat
k volební kampani komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je
ovládaná krajem nebo obcí. Je přirozené, že
i v době volební kampaně budou samosprávy prostřednictvím svých komunikačních

médií informovat o své činnosti, tedy zejména členů zastupitelstev, rad a starostů, primátorů či hejtmanů, a to i v situaci, kdy tito
představitelé samospráv současně reprezentují kandidující politický subjekt či jsou sami
kandidáty některého subjektu. Aby touto
propagací nebyly naplněny znaky volební
kampaně, musí se textové i vizuální zpracování příspěvků omezit výhradně na identifikaci příslušného komunálního a krajského
představitele a sdělení o jeho činnosti v rámci výkonu příslušné funkce. Texty či audiovizuální příspěvky by se měly věcně vztahovat
k aktuálně řešené problematice samosprávy,
nikoliv k obecným politickým názorům představitelů samospráv. Vizitky představitelů
samospráv, včetně podpisů pod články či audiovizuálními příspěvky, by měly obsahovat
výhradně jméno, funkci, případně politickou
příslušnost představitele. Umístění loga politické strany u jména komunálního či krajského představitele (nebo i na jiných místech
komunikačního média) lze považovat za propagaci kandidujícího politického subjektu,
čímž by byl naplněn význam pojmu volební
kampaň.
Komunikační médium vs. velkoplošné
zařízení
Zákon v daném případě rozlišuje mezi “komunikačním médiem” a “velkoplošným
zařízením”. V § 16 odst. 4 se omezuje zákaz
volební kampaně pouze na “komunikační
média” obcí, krajů a jimi ovládaných společností. V souvislosti tímto ustanovením se komunikačním médiem míní typicky sdělovací
prostředky obcí a krajů (radniční noviny, krajské zpravodaje, obecní rozhlasy, videožurnály, internetové televize a podobně). Žádné
z těchto či obdobných komunikačních médií
nemůže být v době volební kampaně použito k propagaci kandidujících politických subjektů a jejich kandidátů, a to ani v případě, že
by se jednalo o placenou inzerci. Velkoplošná
zařízení (jako např. vozy MHD, budovy obce,
sloupy veřejného osvětlení apod.) jsou však
v souvislosti s § 16 odst. 4 volebního zákona
z komunikačních médií vyjmuta. Poskytnout
k volební kampani je lze pouze za úplatu.
Městské nástěnky, výlepní plochy ad.
Legislativa počítá s odlišným režimem zveřejňování plakátů a jakýchkoliv tiskovin obsahujících odkaz na politickou kampaň v době do
16 dní před konáním voleb a v posledních 16
dnech kampaně. Příslušné ustanovení účinné již před novelou v případě voleb do Parlamentu ČR a v případě volby prezidenta republiky bylo nově implementováno v úpravě
ostatních volebních kampaní. V době do 16
dní před konáním voleb nestanovuje zákon
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žádnou podmínku rovného přístupu k plochám obcí. Lze tedy uplatnit pravilo „kdo
dřív přijde, ten dřív mele“. Pokud se starosta
rozhodne pro posledních 16 dní přede dnem
voleb vyhradit zvláštní „kampaňové“ plochy
(nové či v rámci již využívaných ploch), musí
možnost jejich využívání odpovídat zásadě
rovnosti kandidujících subjektů. V případě,
že starosta nevyužije tohoto práva a takovou
plochu nevyhradí, může obec dále plochy
pronajímat v obdobném režimu jako v době
do 16 dní přede dnem voleb.
Lenka Drábková Bouchalová, právnička
a Adéla Červenková, redaktorka Informačního
listu Černošice

města Černošice mezi formuláři v agendě
živnostenského podnikání ve formátu DOC
a ZFO. Pro vyplnění formuláře ve formátu
ZFO je nutná aplikace Software602 Form
Filler, která je ke stažení zdarma na adrese
https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/. Žádost je možno
odeslat elektronicky prostřednictvím datové
schránky, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem podatele na adresu podatelna@mestocernosice.cz, v listinné podobě
zaslat poštou, nebo podat osobně na živnostenský úřad. Po obdržení žádosti živnostenský úřad ve lhůtě 30 dnů zpracuje požadovanou sestavu, vyzve žadatele k zaplacení
správního poplatku a vydá sestavu v listinné
nebo elektronické podobě. Je-li požadovaná
sestava zvlášť rozsáhlá, lhůta pro její poskytnutí se o 30 dnů prodlužuje.
Hana Vyhnalová,
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Seznamy podnikatelů
Novela živnostenského zákona účinná od 30.
9. 2017 zavedla novou službu poskytovanou
živnostenskými úřady. Živnostenské úřady
vydávají na žádost seznamy podnikatelů
z veřejné části živnostenského rejstříku (tzv.
sestavy z živnostenského rejstříku), které
obsahují jméno a příjmení nebo obchodní
firmu podnikatele, adresu sídla, identifikační
číslo osoby (IČO) a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni
zpracování sestavy a vydání je zpoplatněno
částkou 5 Kč za údaje o jednom podnikateli.
Kdo sestavy vydává a k čemu slouží
Pro vydávání sestav je určena místní příslušnost podle územní působnosti živnostenského úřadu tak, že sestavu podle sídla vydá
živnostenský úřad, v jehož územním obvodu podnikatel sídlí, sestavu podle umístění
provozovny vydá živnostenský úřad, v jehož
územním obvodu se provozovna nachází.
Podle této zásady vydává živnostenský úřad
Městského úřadu Černošice sestavy o podnikatelích, kteří mají sídlo nebo provozovnu
ve správním obvodu Černošic jako obce
s rozšířenou působností, tedy ve všech 79
obcích svého správního obvodu. Sestava
může sloužit k různým účelům, např. obcím
pro kontrolu plateb od podnikatelů, sestavu
však žadatel nesmí zveřejnit, ani poskytnout
třetí osobě.
Jak o sestavu zažádat
Žádost o vydání sestavy z živnostenského
rejstříku je přístupná na webových stránkách

Divoká prasata
– reakce na podněty veřejnosti
ke zvýšenému početnímu
stavu
Městský úřad Černošice, jako příslušný orgán státní správy myslivosti, dlouhodobě
registruje problémy se zvýšenými početními
stavy prasete divokého na svém správním
území. V reakci na četné podněty veřejnosti k řešení této problematiky předkládá toto
krátké shrnutí.
Vysoké stavy černé zvěře jsou důsledkem
souhry mnoha okolností počínaje způsobem
zemědělského obhospodařování krajiny, kdy
na polích jsou nadměrně pěstovány plodiny
(kukuřice, řepka atd.), které černé zvěři poskytují ideální podmínky (potrava, úkryt) pro
život a reprodukci.
Možnosti úřadu ke snížení počtu černé
zvěře
Reálně se zvěří hospodaří uživatelé honiteb,
nejčastěji myslivecké spolky. Úřad fyzicky se
zvěří nenakládá a má pro její regulaci k dispozici pouze zákonem stanovené administrativní prostředky. Jedná se v zásadě o několik druhů povolení, kterými se uživatelům
honiteb umožňuje lovit černou zvěř bez
jakýchkoliv omezení, včetně možnosti použít k lovu i některé jinak zakázané způsoby.
Těchto nástrojů Městský úřad Černošice využívá v maximální míře. Represivní možnost

spočívá v uložení povinnosti redukce zvěře;
tento postup však v praxi naráží na omezení
související s migrací zvěře. Úřad tedy nemá
žádné praktické možnosti, jak významně
a rychle snížit počty divokých prasat.
Letošní rok je specifický mediálně známou kauzou afrického moru prasat. V této
souvislosti vešlo dne 20. 7. 2017 v platnost Nařízení státní veterinární správy č.j.
SVS/2017/087838-G (plné znění najdete na
www.svscr.cz), které nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření této nebezpečné nákazy na území České republiky.
Toto opatření mimo jiné nařizuje všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu intenzivní celoroční lov prasete
divokého bez ohledu na věkovou kategorii
a pohlaví. Uvedené nařízení státní veterinární správy má přednost před právní úpravou
v zákoně o myslivosti a současně vylučuje,
aby orgán státní správy paralelně vydával
duplicitní opatření. Výjimkou je pouze povolení lovu na nehonebních pozemcích, kam
nařízení státní veterinární správy nedopadá.
Administrativní podmínky pro průběžné snižování stavů černé zvěře jsou vytvořeny a jejich praktická aplikace už přísluší uživatelům
honiteb. Za neplnění nařízení může státní
veterinární správa uživateli honitby uložit
pokutu.
Proč v některých případech nelze přistoupit k lovu
Jakkoliv se uživatelé honiteb odlovu černé
zvěře věnují, existují oblasti, kde k lovu přistoupit nelze, a to zejména z bezpečnostních
důvodů. Jedná se hlavně o lokality s koncentrovanou zástavbou, v nichž nelze provádět
lov střelnou zbraní a jiné způsoby lovu (např.
odchyt do klecí) nejsou účinné buď vůbec,
nebo jen dočasně. Nelze se tedy spoléhat jen
na to, že problém s černou zvěří bude vyřešen výkonem práva myslivosti, i když počty
ulovených kusů stoupají.
Prevence
Konfliktům se zvěří prasete divokého je třeba
předcházet prevencí. Tou je především údržba pozemků a ukázněnost při likvidaci biologických odpadů (zbytky potravy, komposty
apod.), neboť bioodpady jsou pro prase divoké lukrativním lákadlem. Také lze využívat
různé prostředky k odpuzení či zrazení zvěře, jako jsou pachové ohradníky (repelenty)
a zařízení k plašení (nejčastěji ultrazvukem).
Těmito prostředky se musí bránit sami místní
obyvatelé, a to i opakovaně, protože předcházení škodám zvěří není jen věcí uživatelů
honiteb, ale v duchu občanského zákoníku
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i povinností každého jedince. V neposlední
řadě Městský úřad Černošice důrazně apeluje na to, aby veřejnost respektovala umístěná
myslivecká zařízení včetně dočasných (klece)
a nezdržovala se v jejich blízkosti, protože tím
zásadně snižuje možnost úspěšného odlovu.
Městský úřad Černošice si je vědom toho, že
ani výše zmíněná opatření nepřinesou okamžitou změnu. V této souvislosti je třeba chápat
a přijmout fakt, že černá zvěř je součástí naší
přírody a je to právě činnost člověka, kterou je
vytlačována (i lákána) mimo svá běžná teritoria. To je i případ okresu Praha–západ, který je
výrazně zatížen koncentrací sídel, včetně rozptýlené rekreační zástavby, a dále různými oddychovými aktivitami lidí v lesích (houbaření,
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pěší, cyklo a hipo turistika, venčení psů apod.).
Důsledkem toho zvěř nemá v lese ve dne ani
v noci klid a pak hledá útočiště jinde.
Závěrem je třeba připomenout, že v lokalitách přírodě blízkého charakteru, kde narůstá trend trvalého bydlení, a to i v rekreačních
objektech, nelze očekávat stejný komfort jako
v městské zástavbě. V tomto prostředí je míra
ochrany adekvátní charakteru daného území.
Stanislav Mihal,
vedoucí oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti odboru životního prostředí
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