NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA ČERNOŠICE
č.

1 /2003 ze dne 19.3.2003

o stanovení podmínek sběru

hlemýždě

zahradního ( Helix pomatia)

Rada města Černošice na základě zmocnění v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanoveními § II zákona
č.l28/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a§ 77 odst.3 zákona č. 114/1992 Sb.
toto obecně závazné nařízení dle§ 5 odst.! zákona č. 11411992 Sb.:
Článek I.

Toto nařízení platí pro správní území města Černošice, jako obce s rozšířenou působností,
vymezené vyhláškou MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným
obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
Článek II.

Obecná ochrana rostlin a živočichů
Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či
odchytem, k'terý vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich
degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo
zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek ochrany je orgán
ochrany

přírody oprávněn

zakázat nebo omezit rušivou

činnost.

Článek III.

Podmínky

sběru hlemýždě

V souladu s požadavky obecné ochrany
hlemýždě zahradního (Helix pomatia):

živočichů

zahradního

se stanoví následující podmínky pro

sběr

I. Sběr a výkup hlemýždě zahradního je povolen v roce 2003 a v každém následujícím roce,
jehož letopočet končí lichou číslicí (2005, 2007, 2009, atd.). V ostatních letech je sběr a
výkup hlemýždě zahradního zakázán.
2. Je zakázán

sběr hlemýždě

zahradního vždy v období před 15. dubnem a po

3. Sběr hlemýždě zahradního je zakázán ve všech zvláště
zákona č.ll4/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
4. Je zakázán

sběr jedinců hlemýždě

chráněných

3l.květnu.

územích dle

části

třetí

zahradního s průměrem ulity menším než 30 mm.
Článek IV.

Sankce a kontrola
I. Porušení podmínek
právních předpisů.

sběru

a výkupu

hlemýždě

zahradního lze postihovat podle platných

2. Kontrolu dodržování podmínek sběru a výkupu v terénu i v místech výkupu provádí
Městský úřad Černošice jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny.

Článek V.

Účinnost
I. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení - t.j.24. března 2003 v souladu s § 12
odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., a to z důvodu naléhavého obecného zájmu ochrany uvedeného
druhu živočichů.

Ing. Libor Koubek
místostarosta
V Černošicích dne 19. března 2003

1-Ielena Langšádlová
starostka

