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Oznámení záměru na nové vyhlášení („převyhlášení“) zvláště chráněného území přírodní rezervace Opatovské zákopy;
oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
Část I.
Oznámení záměru na vyhlášení přírodní rezervace Opatovské zákopy
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ OŽPZ“),
jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. g) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
OPK“), oznamuje dle § 40 odst. 2 zákona OPK záměr na vyhlášení zvláště chráněného území
Opatovské zákopy v kategorii přírodní rezervace (dále též „PR“) ve smyslu ustanovení § 33
zákona OPK.
Zpracovaný záměr na vyhlášení PR Opatovské zákopy dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona OPK
a § 10 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování,
evidenci a označování chráněných území, je jako příloha I. zasílán dotčeným obcím a kraji.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství tímto zasílá vlastníkům
pozemků dotčených záměrem na vyhlášení zvláště chráněného území PR Opatovské zákopy
písemné oznámení o předložení záměru. S úplným zněním záměru na vyhlášení zvláště
chráněného území se mohou vlastníci pozemků seznámit v sídle krajského úřadu (Žižkova 57,
587 33 Jihlava, pracoviště Seifertova 24, Jihlava, kancelář 1.18, tel. 564 602 590, e-mail
svikova.b@kr-vysocina.cz) a na internetových stránkách krajského úřadu (https://www.krvysocina.cz/) v kapitole Krajský úřad / Dokumenty odborů / Odbor životního prostředí
a zemědělství / Příroda / Plány péče MZCHÚ nebo na Úřadě městyse Opatov na Moravě.
Oznámení záměru na vyhlášení KrÚ OŽPZ zároveň zveřejňuje na portálu veřejné správy.
Dle § 40 odst. 4 zákona OPK mají dotčené obce, kraje a vlastníci nemovitostí dotčených
navrhovanou ochranou právo uplatnit k záměru na vyhlášení části přírody za zvláště chráněné
území námitky, a to ve lhůtě 90 dnů od doručení oznámení o záměru. Vlastník je oprávněn
uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu
svých práv či povinností. Námitky se uplatňují písemně u KrÚ OŽPZ (Žižkova 57, 587 33

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Jihlava), který je povinen včas uplatněné námitky posoudit a vydat o nich rozhodnutí ve lhůtě do
60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. K námitkám uplatněným po uplynutí uvedené
lhůty nebude přihlédnuto.
V souladu s § 40 zákona OPK tuto skutečnost oznamujeme známým vlastníkům nemovitostí
dotčených navrhovanou ochrannou (podle záznamů v katastru nemovitostí). Pozemky zvláště
chráněných území (i jejich části) jsou dle § 4 odst. 1 písm. j) zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitosti, v platném znění, osvobozeny od daně z nemovitosti.
Územní ochrana PR Opatovské zákopy se datuje od roku 1988, kdy byla poprvé vyhlášena
Okresním národním výborem Třebíč. Důvodem návrhu na nové vyhlášení („převyhlášení“)
stávajícího zvláště chráněného území PR Opatovské zákopy je zejména zohlednění předmětu
ochrany již vyhlášené evropsky významné lokality Opatovské zákopy; vydání zřizovacího
předpisu, formálně i obsahově odpovídajícího současnému právnímu stavu na úseku ochrany
přírody a úprava hranice stávající PR. Hranice PR Opatovské zákopy je z větší části v překryvu
s hranicí stejnojmenné evropsky významné lokality. Přesné hranice PR budou geodeticky
zaměřeny.
Lokalita zcela naplňuje požadavky ustanovení § 33 zákona OPK na zvláště chráněné území
v kategorii PR – jedná se o menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením
ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Část II.
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
o přírodní rezervaci Opatovské zákopy
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán
ochrany přírody podle § 77a odst. 4) písm. e) zákona OPK, oznamuje v souladu s § 38 zákona
OPK, že byl zpracován návrh plánu péče o PR Opatovské zákopy.
Plán péče se zpracovává a schvaluje na základě § 38 zákona OPK. Plán péče je odborný
a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji
a současném stavu navržené PR navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu
ochrany v PR a na její zabezpečení před nepříznivými vlivy okolí v ochranném pásmu. Plán
péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování
orgánů ochrany přírody. Pro fyzické a právnické osoby není závazný.
S návrhem plánu péče je možné se seznámit a nahlédnout do něj v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina (pracoviště Seifertova 24, 587 33 Jihlava, v kanceláři 1.18, tel. 564 602 590, e-mail
svikova.b@kr-vysocina.cz) a na internetových stránkách krajského úřadu (https://www.krvysocina.cz/) v kapitole Krajský úřad / Dokumenty odborů / Odbor životního prostředí
a zemědělství / Příroda / Plány péče MZCHÚ nebo na Úřadě městyse Opatov na Moravě.
Oznámení o návrhu plánu péče KrÚ OŽPZ zároveň zveřejňuje na portálu veřejné správy.
Městys Opatov žádáme v souladu s § 38 odst. 3 zákona OPK o zveřejnění tohoto oznámení
na své úřední desce po dobu 15 dní bezprostředně po jeho obdržení. Jedno vyhotovení s
vyznačením data vyvěšení a sejmutí z úřední desky zašlete prosím po uplynutí lhůty zpět
na Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.
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Připomínky k návrhu plánu péče lze ve lhůtě 90 dnů od doručení tohoto oznámení uplatnit
písemně na KrÚ OŽPZ, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. O způsobu vypořádání připomínek
vlastníků, obcí a krajů sepíše orgán ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí.
Na projednávání plánu péče se nevztahují předpisy o správním řízení.

Ing. Eva Horná
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Přílohy:
1. Záměr na vyhlášení PR Opatovské zákopy
2. Návrh plánu péče o PR Opatovské zákopy
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Rozdělovník:
Dotčené obce datovou schránkou (všechny přílohy):
1. Městys Opatov, Opatov 149, 675 28 Opatov
Dotčené kraje dodejkou (bez příloh):
2. Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – zde
Vlastníci pozemků v přírodní rezervaci dodejkou (bez příloh):
3. Kment Antonín, č. p. 52, 685 01 Bohaté Málkovice
4. Kmentová Marie, č. p. 52, 685 01 Bohaté Málkovice
5. Kounek František, č. p. 311, 675 28 Opatov
6. Jurka Bohuslav, č. p. 139, 588 33 Stonařov
7. Jurková Marie, č. p. 139, 588 33 Stonařov
8. Novotná Jana, Nedašovská 339/18, Zličín, 155 21 Praha 5
9. MUDr. Urbánek Václav, CSc., Karlovo náměstí 285/19, Nové Město, 120 00 Praha 2
10. Prycl Antonín, č. p. 66, 675 28 Opatov
11. Skála Vladimír, č. p. 61, 675 28 Opatov
12. Hildebrand Petr, č. p. 3, 675 28 Opatov
13. Dohnalová Marie, č. p. 31, 675 28 Opatov
14. Doležal Miroslav, č. p. 30, 675 28 Opatov
15. Spurný Josef, č. p. 109, 675 28 Opatov
16. Šenekl František, č. p. 152, 675 28 Opatov
17. Urbánek Karel, č. p. 81, 675 28 Opatov
18. Ježková Lada, Uličného 271, Týn, 674 01 Třebíč
19. JUNGGYM, Lipová 1489, 691 02 Velké Bílovice
20. Kalinová Marie, č. p. 20, 675 28 Opatov
21. Kremláčková Marie, Čechova 867, 676 02 Moravské Budějovice
22. Koutská Danuška, Lovosická 767/20, Prosek, 190 00 Praha 9
23. Poliaková Olga, Kozácká 306/16, Vršovice, 101 00 Praha 10
24. Obůrka Vladimír, č. p. 252, 675 27 Předín
25. Punčochářová Anna, č. p. 302, 675 28 Opatov
26. Ferda Antonín, Na Baště 101, Telč-Štěpnice, 588 56 Telč
27. Ing. Trnka Tomáš, Lavičky 733/10, Žebětín, 641 00 Brno
28. Trojan Karel, č. p. 121, 675 28 Opatov
Na vědomí datovou schránkou (všechny přílohy):
29. AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy – Husova 2115, 580 01
Havlíčkův Brod
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