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Část I. 
Oznámení návrhu na vyhlášení Přírodní rezervace Nosperk 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody, 
v souladu s § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZOPK“), oznamuje v souladu s § 40 odst. 2 ZOPK návrh na vyhlášení zvláště chráněného 
území.  

Zvláště chráněné území ponese název „Nosperk“ a bude vyhlášeno v kategorii přírodní rezervace ve smyslu 
ustanovení § 33 ZOPK. Nachází se na území Jihomoravského kraje v okrese Břeclav v katastrálním území 
Němčičky u Hustopečí. 

Jedná se o přehlášení stávajícího zvláště chráněného území – přírodní rezervace Nosperk; počátky jeho 
legislativní ochrany se datují k roku 1986, kdy bylo zřízeno jako chráněný přírodní výtvor vyhláškou 
č. II/1 206 Okresního národního výboru v Břeclavi. Přehlášení je navrhováno z několika důvodů – zajištění 
korekce průběhu hranic v návaznosti na ukončenou pozemkovou úpravu v roce 2016; zabezpečení souladu 
skutečného stavu vymezení hranic území přírodní rezervace se stavem v katastru nemovitostí a ostatních 
územně analytických podkladech Jihomoravského kraje; zajištění adekvátní ochrany biologicky hodnotného 
segmentu Evropsky významné lokality Kuntínov (CZ0624101) se zastoupením evropsky významných 
stanovišť (91G0 Panonské dubohabřiny, 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy, 6240 Subpanonské stepní 
trávníky), evropsky významných druhů (roháč obecný Lucanus cervus) a jejich biotopů; uvedení zřizovacího 
předpisu do souladu s platnou legislativou.  

Vyhlášení ochranného pásma se neuvažuje. V souladu s ust. § 37 odst. 1 ZOPK jím tedy bude území do 
vzdálenosti 50 m od hranic ZCHÚ. 

S podrobně zpracovaným návrhem na vyhlášení přírodní rezervace Nosperk podle § 40 odst. 1 ZOPK 
a § 10 vyhlášky č. 45/2018 Sb. o plánech péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování 
chráněných území, včetně zákresu hranic tohoto území v základní a katastrální mapě České republiky, je 
možné se seznámit a nahlédnout do něj na odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje, detašovaném pracovišti Štefánikova 28, 695 01 Hodonín, přízemí vpravo, dveře č. 9, vždy v úřední 
dny, tj. pondělí a středa od 800 do 1700 hod. nebo v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě 
(tel. 541 654 123), na webových stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje “www.jmk.cz“ v kapitole 
"Životní prostředí / OŽP Odbor životního prostředí / Projednávané návrhy na vyhlášení přírodních památek 
a přírodních rezervací" a na obecním úřadě v Němčičkách. 
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Podle § 40 ZOPK mají vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou územní ochranou a dotčené obce právo 
uplatnit k návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území námitky, a to do 90 dnů od doručení tohoto 
oznámení. Námitky se uplatňují písemně u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního 
prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, který včas uplatněné námitky posoudí, vydá o nich rozhodnutí 
do 60 dnů od uplynutí lhůty k uplatnění námitek a s rozhodnutím seznámí podatele námitek. K námitkám 
uplatněným po výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto. Pokud námitky nebudou uplatněny, má se za to, 
že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí. 

Po vyhlášení přírodní rezervace bude zvláště chráněné území oznámeno k evidenci v katastru nemovitostí.  

Část II 
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci Nosperk 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody, 
v souladu s § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZOPK“), oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 ZOPK, že byl zpracován návrh 
plánu péče pro navrhovanou Přírodní rezervaci Nosperk. 

S návrhem plánu péče je možné se seznámit a nahlédnout do něj na odboru životního prostředí Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje, detašovaném pracovišti Štefánikova 28, 695 01 Hodonín, přízemí vpravo, 
dveře č. 9, vždy v úřední dny, tj. pondělí a středa od 800 do 1700 hod., nebo v jiném termínu po předchozí 
telefonické domluvě (tel. 541 654 123), na webových stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
“www.jmk.cz“  v kapitole "Životní prostředí / OŽP Odbor životního prostředí / Projednávané návrhy plánů 
péče o přírodní památky a přírodní rezervace“, a na obecním úřadě v Němčičkách. 

Dotčenou obec Němčičky žádáme v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 ZOPK o zveřejnění tohoto oznámení 
(bez příloh) na úřední desce po dobu 15 dnů bezodkladně po jeho obdržení. Jedno vyhotovení s vyznačením 
data vyvěšení a sejmutí z úřední desky zašlete prosím po uplynutí lhůty zpět na adresu Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno. 

Obec a vlastníci dotčených pozemků mohou uplatnit své připomínky k návrhu plánu péče do 90 dnů od 
obdržení tohoto oznámení, a to u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, 
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s návrhem plánu péče souhlasí. 

 

Ing. František Havíř v. r. 
  vedoucí odboru 

Za správnost vyhotovení: Anna Foltová 

Rozdělovník: 

1. Vlastníci nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí dotčených navrhovanou PR Nosperk 

 Obec Němčičky, č. p. 221, 691 07  NĚMČIČKY (DS) – obdrží přílohu č. 1 

 Lesy České republiky, s. p., Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, 667 01  ŽIDLOCHOVICE (DS) – obdrží 
přílohu č. 1 

 Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 602 00  BRNO – obdrží přílohu č. 1 

 Vladimír Páleník, č. p. 37, 664 24  DRÁSOV – obdrží přílohu č. 1 

 Mgr. Vladimíra Reistad, č. p. 162, 691 07  NĚMČIČKY – obdrží přílohu č. 1 
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2. Dotčené obce  

 Obec Němčičky, č. p. 221, 691 07  NĚMČIČKY (DS) – obdrží přílohu č. 1 a 2 

3. Na vědomí 

 AOPK ČR, Regionální pracoviště jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 BRNO (DS) – obdrží přílohu č. 1 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní rezervace Nosperk 

Příloha č. 2: Návrh plánu péče o přírodní rezervaci Nosperk na období let 2019—2028 
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