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č. j.  SNPCS 01345/2021 

NÁVRH  

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

 

Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správa NP“) jako orgán ochrany přírody 

příslušný podle § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydává ve smyslu § 43 odst. 1 a 2 zákona o 

ochraně přírody a krajiny a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto 

 

o p a t ř e n í  o be cn é  po va h y ,  kterým 

 

I. povoluje výjimku ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice, 

místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, uvedeného v § 16 

odst. 2 písm. l) zákona o ochraně přírody a krajiny, pro uživatele honiteb vymezených 

na území Národního parku (dále jen „NP“) České Švýcarsko;   

II. povoluje výjimku ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a 

místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, 

uvedeného v § 26 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny, pro uživatele 

honiteb vymezených na území chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) Labské 

pískovce. 

Článek 1 
Předmět úpravy 

1) Základní ochranné podmínky národních parků stanovují dle § 16 odst. 2 písm. l) zákona o 
ochraně přírody a krajiny, že na celém území NP je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými 
vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany 
přírody.  

2) Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí stanovují dle § 26 odst. 1 písm. c) 
zákona o ochraně přírody a krajiny, že na celém území CHKO je zakázáno vjíždět a setrvávat 
s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem 
orgánu ochrany přírody. 

3) Správa NP tímto závazným opatřením obecné povahy (dle jen opatření“) povoluje výjimku ze 
zákazu uvedeného v odstavcích 1 a 2, a to pro vjezd na účelové komunikace sloužící 
především k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, dále na ostatní nezpevněné 
cesty znatelné v terénu a využívané v současné zemědělské nebo lesnické praxi (dále jen 
„účelové komunikace“) a vjezd do terénu mimo účelové komunikace definované v čl. 1 odst. 3.  

4) Výjimka se povoluje uživatelům honiteb za účelem výkonu práva myslivosti ve smyslu zákona 
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), a 
to za podmínek uvedených v čl. 2 tohoto opatření. 

5) Za zvěř se považuje zvěř uvedená v ust. § 2 písm. b) zákona o myslivosti. 
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6) Dotčené honitby 

ORP Ústí nad Labem: 

část honitby Petrovice u Chabařovice – CZ 4214109022 

část honitby Tisá – CZ 4214206017 

část honitby Libouchec – CZ 4212106010 

 

ORP Děčín: 

Celnice – CZ 4202209039 

část honitby Jílové – CZ 4202101053 

Sněžník – CZ 4202210040 

Kristin Hrádek – CZ 4202202038 

Čertova voda – CZ 4202209037 

Jalůvčí – CZ 4202209055 

Lesní úřad Děčín – CZ 4202505054 

Ludvíkovice – CZ 4202110041 

Huntířov – CZ 4202101034 

část honitby Huníkov – CZ 4202110057 

Česká Kamenice – CZ 4202310030 

Arnoltice – CZ 4202110036 

Růžová – CZ 4202110028 

Růžák – CZ 4202209029 

Vřesová dolina – CZ 4202210035 

NP České Švýcarsko – CZ 4202009901 

 

ORP Rumburk: 

část honitby Vlčí Hora – CZ 4212110017 

Šternberk – CZ 4212210015 

Knížecí – CZ 4212209006 

Tanečnice – CZ 4212210005 

 

7) Tato výjimka nenahrazuje souhlasy vlastníků dotčených pozemků. 

8) Tato výjimka se netýká území přírodních rezervací, národních přírodních rezervací a 
přírodních památek. 
 

Článek 2 
Podmínky výjimky 

 

1) Vozidla budou odstavována na účelových komunikacích tak, aby nebránila průjezdu, a to pouze 
na dobu nezbytně nutnou k výkonu práva myslivosti. 

2) Vjezd na účelové komunikace je povolen bez časového omezení, tzn. celoročně. Tím nejsou 
dotčena jiná ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, např. o zákazu nocovat v přírodě na 
celém území NP ČŠ nebo jiná omezení stanovená Správou NP (např. v období hnízdění). 
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3) Na účelových komunikacích definovaných v čl. 1 bodě 3 je možné se pohybovat pouze 
motorovými vozidly do 3,5 tuny. 

4) Tato výjimka opravňuje vjíždět do terénu mimo definované účelové komunikace pouze 
v případě odvozu uloveného kusu zvěře.    

5) Řidič je povinen rychlost vozidla přizpůsobit stavu cesty a dbát bezpečnosti ostatních uživatelů 
komunikace. Maximální povolená rychlost je 30 km/h. 

6) Při průjezdu vozidel nesmí docházet k poškozování půdního povrchu ani vegetačního krytu.  

7) Řidič je povinen uposlechnout pokynů příslušníků Policie České republiky, pracovníků Správy 
Národního parku České Švýcarsko, městské policie, stráže přírody a lesní stráže. 

8) Při kontrole se řidič musí prokázat platnou povolenkou k lovu. 

 
Článek 3 

Odůvodnění 

Správa NP obdržela dne 13. 8. 2020 žádost o udělení výjimky ze zákazu v § 16 odst. 2 písm. l) 

zákona o ochraně přírody a krajiny, a to vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy 

mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě 

vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské 

hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární 

službu, od paní Sandry Miklínkové, Přímá 315, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem. 

Předmětem žádosti bylo povolení této výjimky na zpevněné přístupové komunikace a lesní cesty 

v katastru obce Jílové, okres DC a to především, v okolí dotčených lokalit „Kamenné moře 

Suťovisko“, PP Pod lesem, PR Holý vrch u Jílového, PP Jílovské tisy, na kterých hospodaří 

Honební společenstvo Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, IČ: 71163735, honitba č. – 

CZ4202101053. Důvodem pro udělení této výjimky byl výkon práva myslivosti, jakožto pro člena 

výše uvedeného honebního společenstva. 

Správa NP na základě tohoto podnětu provedla revizi v minulosti vydaných výjimek a došla 

k závěru, že myslivecká veřejnost nemá v současné době na území CHKO Labské pískovce a NP 

České Švýcarsko řešené vjezdy na účelové komunikace v souladu s platnou legislativou na úseku 

ochrany přírody. Zvykově jsou řešeny vjezdy pouze na úrovni souhlasů vlastníků lesa a dalších 

pozemků.  

Správa NP proto zahájila kroky k vydání opatření obecné povahy, kterým by byla povolena výjimka 

k vjezdu na účelové komunikace pro účely výkonu práva myslivosti. Vzala přitom v úvahu fakt, že 

je zvěř obecně přemnožena a je potřeba uživatele honiteb ve výkonu práva myslivosti co nejvíce 

podpořit. 

Správa NP kontaktovala další příslušné orgány ochrany přírody (AOPK, Správu KRNAP, NP 

Šumava) za účelem zjištění situace v jiných chráněných územích, aby nevznikaly nedůvodné 

rozdíly v postupu jednotlivých orgánů ochrany přírody.  

Správa NP jako orgán ochrany přírody příslušný pro území CHKO Labské pískovce a NP České 

Švýcarsko je oprávněna podle zákona o ochraně přírody a krajiny formou opatření obecné povahy 

povolit výjimku ze zákazu a současně stanovit podmínky týkající se rozsahu, způsobu a času 

omezení vjezdů a setrvávání motorových vozidel.  

Za účelem, aby nedocházelo k poškozování přírody, dalším újmám, ohrožení návštěvníků, vjezdu 
jiných nepovolaných vozidel a zároveň k vjezdu mimo vyhrazené cesty, byly stanoveny podmínky, 
za kterých se vjezd a setrvávání vozidel povoluje.  
 
Např. podle ustanovení § 20 odst. 1 písm. g) zákona č. 285/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), je v lesích zakázáno jezdit 
a stát s motorovými vozidly. Na základě ustanovení § 20 odst. 4 lesního zákona může vlastník lesa 
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povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až k) tohoto ustanovení. Pokud by touto 
výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní 
správy lesů. V tomto případě je sice Správou NP povolena výjimka k vjezdu na lesní cestu, ale jen 
z hlediska zákona na ochranu přírody a krajiny, nikoliv z hlediska lesního zákona.  
 
 
Zároveň tato výjimka nenahrazuje souhlas vlastníků soukromých cest a pozemků, kterých se toto 
opatření týká.  
 

Dále bylo vyloučeno, že by toto opatření mělo významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost 

Evropsky významné lokality České Švýcarsko a Ptačí oblasti Labské pískovce. Vzhledem 

k charakteru a umístění záměru lze vyloučit závažné nebo nevratné poškození přírodních stanovišť 

a druhů. Ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou 

tato území určena. Opatřením je povolen vjezd na stávající účelové komunikace využívané 

k lesnímu nebo zemědělskému hospodaření. 

S ohledem na fakt, že předmět řízení se týká blíže neurčeného okruhu osob, povoluje Správa NP 

výjimku opatřením obecné povahy v souladu s § 43 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a 

způsobem stanoveným § 171 a následujícími správního řádu. 

Na základě výše uvedeného a vyhodnocení dostupných podkladů rozhodla Správa NP tak, jak je 

uvedeno v článku 1 a 2 tohoto opatření obecné povahy.  

Při dodržení podmínek tohoto opatření nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody 

 
Článek 4 

Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu OOP 

bude doplněno po projednání 

 

Článek 5 
Rozhodnutí o uplatněných námitkách 

bude doplněno po projednání 

 
Článek 6 

Účinnost a platnost 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky 

a je platné do 31.12.2025. 

 
Článek 7 
Poučení 

Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. 

Do opatření obecné povahy může každý nahlédnout u Správy NP se sídlem v Krásné Lípě, 

Pražská 457/52, zároveň je dostupné elektronicky na adrese www.npcs.cz. 

 

 

Ing. Petr Bauer. 

ředitel odboru ochrany přírody 

https://app.codexis.cz/doc/CR/1725#L142
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