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Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká
Oslava a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni
dotčeným obcím a kraji

Část I
Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava
Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody
podle ustanovení § 79 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje návrh na nové
vyhlášení zvláště chráněného území vyhotovený podle ustanovení § 40 odst. 1
zákona.
Území nově navrhované ke zvláštní územní ochraně ponese název „Divoká
Oslava“ a bude vyhlášeno v kategorii národní přírodní rezervace (dále jen
„rezervace“ nebo „NPR“) ve smyslu ustanovení § 28 zákona. Jedná se o nové
vyhlášení území chráněného od roku 1990 jako chráněný přírodní výtvor. Prováděcí
vyhláškou č. 395/1992 Sb. Ministerstva životního prostředí České republiky bylo
chráněné území převedeno do kategorie přírodní rezervace.
Hlavními důvody zpracování návrhu na nové vyhlášení NPR jsou:
-

Původní přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice zahrnovala rozsáhlé území
(2309,87 ha), ve kterém leží značné množství chat a dalších objektů. Péče o
takto rozsáhlé území byla značně komplikovaná. V návrhu na vyhlášení NPR
jsou zahrnuty nejcennější partie z původní přírodní rezervace. Současně nejsou
do návrhu zahrnuty člověkem výrazně pozměněná stanoviště a území, která jsou
intenzivně využívána k rekreaci (chatové oblasti). Předkládaný návrh zohledňuje
současný stav znalostí přírodních hodnot území.
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-

Povinnost zajistit pro nejcennější části EVL CZ0614131 Údolí Oslavy a Chvojnice
odpovídající územní ochranu v požadované kategorii národní přírodní rezervace.

-

Jednoznačné vymezení hranice NPR a jejího ochranného pásma vyhotoveným
záznamem podrobného měření změn hranice.

-

Vydání zřizovacího předpisu formálně i obsahově odpovídajícího současnému
právnímu stavu na úseku ochrany přírody na místo platného zřizovacího
předpisu z roku 1990, v němž není dostatečně vymezen předmět ochrany ani
bližší ochranné podmínky území.

Předmětem ochrany je:
řeka Oslava, jako jeden z posledních zachovalých moravských toků a její kaňonovité
údolí s velkou rozmanitostí krajinného reliéfu s výskytem přirozených lesních
společenstev a vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů vázaných na tato
společenstva.
Základní ochranné podmínky jsou pro všechny národní přírodní rezervace dány
ustanovením § 29 zákona.
V souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody se
navrhuje, aby na území navržené NPR bylo možno jen se souhlasem orgánu
ochrany přírody provádět tyto činnosti a zásahy:
a) povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití,
b) povolovat nebo provádět zásahy do koryta vodního toku, nejde-li o stavby
vodních děl,
c) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního
přírodního materiálu stejného geologického původu,
d) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do pozemku,
nebo
e) provádět stavby, změny dokončených staveb, změny staveb před jejich
dokončením nebo umisťovat reklamní a informační zařízení.
Vymezení hranic rezervace a jejího ochranného pásma
Navrhovaná Národní přírodní rezervace Divoká Oslava se nachází v Kraji
Vysočina, v okresu Třebíč. Upřesňující údaje o pozemcích nacházejících se
v navrhované NPR Divoká Oslava a v jejím ochranném pásmu jsou uvedeny
v příloze č. 1 tohoto oznámení.
Předpokládaná celková výměra navrhované rezervace je 336,3127 ha.
K zabezpečení zvláště chráněného území před rušivými vlivy je v souladu s § 37
odst. (1) zákona navrhováno vyhlásit ochranné pásmo, a to sestávající se ze dvou
parcel, na kterých stojí stavby a části lesního pozemku (k.ú. Březník).
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Předpokládaná celková výměra navrhovaného ochranného pásma je 0,1415 ha.
S podrobně zpracovaným návrhem na vyhlášení Národní přírodní rezervace
Divoká Oslava podle § 40 odst. 1 zákona, včetně zákresu hranic rezervace
v katastrální mapě, je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Ministerstvu
životního prostředí – odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v Praze
(Vršovická 65, 100 10 Praha 10), v pracovních dnech (pondělí – pátek) v době
od 8.00 do 16.00 hod nebo na internetových stránkách Ministerstva životního
prostředí (www.mzp.cz) v rubrikách „Úřední deska“ a „Zvláště chráněná území –
Národní přírodní rezervace“ a dále na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Správě
CHKO Moravský kras (Svitavská 29, 678 01 Blansko).
Podle § 40 odst. 4 zákona mají obce a kraje dotčené navrženým zvláště chráněným
územím právo uplatnit k návrhu vyhlásit část přírody za zvláště chráněné území
námitky a to do 90 dnů od doručení oznámení o návrhu. Námitky se uplatňují
písemně u Ministerstva životního prostředí - odboru zvláštní územní ochrany přírody
a krajiny v Praze (Vršovická 65, 100 10 Praha 10), které je povinno včas uplatněné
námitky posoudit a vydat o nich rozhodnutí ve lhůtě do 60 dnů a s rozhodnutím
seznámit toho, kdo je podal. K námitkám uplatněným po uplynutí této lhůty nebude
přihlédnuto.
V souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona Vás jako dotčené obce a kraj žádáme
o zveřejnění informace o obdržení tohoto oznámení na úřední desce do 5 dnů od
jeho obdržení po dobu 15 dní a o následné zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí
tohoto oznámení zpět na adresu Ministerstva životního prostředí – odbor zvláštní
územní ochrany přírody a krajiny v Praze (Vršovická 65, 100 10 Praha 10).

Část II
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
o Národní přírodní rezervaci Divoká Oslava
Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody
podle ustanovení § 79 odst. 1 zákona, dále oznamuje v souladu s ustanovením § 38
zákona, že byl zpracován návrh plánu péče o navrhovanou Národní přírodní
rezervaci Divoká Oslava na období 2014–2021.
S návrhem plánu péče o navrhovanou Národní přírodní rezervaci Divoká Oslava je
možné se seznámit a nahlédnout do něj na Ministerstvu životního prostředí – odboru
zvláštní územní ochrany přírody a krajiny (Vršovická 65, 100 10 Praha 10),
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v pracovních dnech (pondělí – pátek) v době od 8.00 do 16.00 hod. nebo na
internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) v rubrikách
„Úřední deska“ a „Zvláště chráněná území – Národní přírodní rezervace“ a dále na
Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Správě CHKO Moravský kras (Svitavská 29,
678 01 Blansko).
Připomínky k návrhu plánu péče je možné zaslat písemně nejpozději do 90 dnů
ode dne obdržení tohoto oznámení na Ministerstvo životního prostředí – odbor
zvláštní územní ochrany přírody a krajiny (Vršovická 65, 100 10 Praha 10).
V souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona Vás jako dotčené obce a kraj žádáme
o zveřejnění informace o obdržení tohoto oznámení na úřední desce do 5 dnů od
jeho obdržení po dobu 15 dní a o následné zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí
tohoto oznámení zpět na adresu Ministerstva životního prostředí – odbor zvláštní
územní ochrany přírody a krajiny v Praze (Vršovická 65, 100 10 Praha 10).
S pozdravem
RNDr. Alena Vopálková
Ředitelka odboru zvláštní územní
ochrany přírody a krajiny

Přílohy:
1. Tabulkový přehled parcel nacházejících se v navrhované NPR Divoká Oslava
2. CD
Rozdělovník:
Dotčené obce a kraje:
1. Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
2. Obec Březník, č. p. 247, 675 74 Březník
3. Obec Kladeruby nad Oslavou, č. p. 36, 675 75 Mohelno
4. Obec Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, 675 73 Kralice nad Oslavou
5. Obec Sedlec, č. p. 96, 675 71 Sedlec
6. Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
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