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Tel.: 

10. března 2020 
MZP/2020/620/325 

Ing. Jan Chládek 
267 12 2229 

  

Věc:  Oznámení záměru na nové vyhlášení Národní přírodní památky Soutok 

a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni 

vlastníkům pozemků 

  

Část I 

Oznámení záměru na vyhlášení Národní přírodní památky Soutok 

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 záměr na nové 

vyhlášení zvláště chráněného území vyhotovený podle ustanovení § 40 odst. 1 

zákona.  

  Území nově navrhované ke zvláštní územní ochraně ponese název „Soutok“ a bude 
vyhlášeno v kategorii národní přírodní památka (dále jen „památka“ nebo „NPP“) ve 
smyslu ustanovení § 35 zákona. Ochrana území je navržena s ohledem na výskyt 
zvláště chráněných druhů a jejich biotopů a také s ohledem na pestrost samotných 
stanovišť (lesní biotopy, luční a vodní biotopy). Odděleným segmentem NPP je 
lokalita Společných jezer se zachovalým výskytem panonského tvrdého luhu a 
měkkého luhu.   

 Hlavními důvody zpracování záměru na nové vyhlášení NPP jsou: 

- Území Evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) Soutok-Podluží a EVL Niva 
Dyje patří mezi přírodně nejhodnotnější lokality v celé České republice. Mnohé 
druhy se zde vyskytují na jediném místě v ČR, nebo zde dosahují nejvyšší 
absolutní početnosti či relativní populační hustoty, nebo se zde vyskytují na 
severním, severovýchodním či východním okraji svého areálu.  

- Zajištění územní ochrany EVL Soutok-Podluží ve smyslu nařízení vlády 
č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 
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Souhrnná charakteristika předmětů ochrany:  

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou: 

a) Přirozená dynamika říční nivy včetně záplav, 

b) lesní ekosystémy tvrdých i měkkých luhů nížinných a panonských dubohabřin, 

c) travinobylinné ekosystémy kontinentálních zaplavovaných luk a vysokobylinné 

vegetace, bezkolencových luk a acidofilních suchých trávníků, 

d) vodní ekosystémy makrofytní vegetace vodních toků a stojatých vod a 

vegetace periodicky vysychajících mělkých vodních ploch, 

e) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů tesařík obrovský 

(Cerambyx cerdo), roháč obecný (Lucanus cervus), krasec dubový 

(Eurythyrea quercus), piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), čolek dunajský 

(Triturus dobrogicus), kuňka ohnivá (Bombina bombina), chřástal polní (Crex 

crex), orel královský (Aquila heliaca), rýhovec (Omoglymmius germari) 

f) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů bledule letní 

(Leucojum aestivum), pryšec lesklý (Euphorbia lucida) a řeřišnice malokvětá 

(Cardamine parviflora) 

g) další předměty ochrany EVL Soutok-Podluží a Ptačí oblasti Soutok-

Tvrdonicko podle jiných právních předpisů vztahujících se k území NPP 

Soutok (nařízení vlády č. 318/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 

nařízení vlády č. 26/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

Základní ochranné podmínky jsou pro všechny národní přírodní památky dány 

ustanovením § 35 odst. 2 zákona.  

V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody se 

navrhuje, aby na území navržené NPP bylo možno jen se souhlasem orgánu ochrany 

přírody provádět tyto činnosti a zásahy: 

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití 

b) provádět zemní práce nebo narušovat půdní povrch s využitím strojní 

mechanizace, jež nezpůsobí změny nebo poškození národní přírodní památky 

c) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky na pozemcích 

d) provádět geologické práce spojené se zásahem do území 

e) vyznačovat turistické nebo cyklistické trasy 

f) provádět mýtní úmyslné těžby, nahodilé těžby a výchovné zásahy v lesích, 

které nebyly umístěny ve schváleném lesním hospodářském plánu nebo v 

převzaté lesní hospodářské osnově 

g) povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb nebo změny 

staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační 
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zařízení 

h) povolovat nebo provádět změny vodního režimu pozemků 

i) organizovat a pořádat veřejné sportovní, turistické nebo jiné hromadné akce s 

účastí větší než 100 účastníků 

j) zřizovat nová rybářská zařízení 

k) vysazovat nebo vysévat rostliny nebo vypouštět živočichy 

l) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska nebo 

m) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení 

Vymezení hranic památky 

Navrhovaná Národní přírodní památka Soutok se nachází v Jihomoravském kraji, 

v okresu Břeclav. Upřesňující údaje o pozemcích nacházejících se v navrhované 

NPP Soutok jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto oznámení. 

Předpokládaná celková výměra navrhované památky je 3156,86 ha. Ochranné 

pásmo se nenavrhuje. 

S podrobně zpracovaným záměrem na vyhlášení Národní přírodní památky 

Soutok podle § 40 odst. 1 zákona, včetně zákresu hranic památky v katastrální 

mapě, 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), 

v pracovních dnech (pondělí – pátek) v době od 8.00 do 16.00 h nebo na 

internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) v rubrikách 

„Úřední deska“ a „Zvláště chráněná území - Národní přírodní památky“ a dále na 

AOPK ČR, Regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 902/51, 602 00 Brno. 

Podle § 40 odst. 4 zákona mají vlastníci pozemků dotčených navrhovanou národní 

přírodní památkou právo uplatnit k záměru vyhlásit část přírody za zvláště chráněné 

území námitky, a to do 90 dnů od doručení oznámení o záměru. 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 zákona vám zasíláme toto oznámení, protože podle 

záznamů v katastru nemovitostí jste vlastníkem některé z pozemkových parcel 

uvedených v příloze tohoto oznámení. V případě, že záznam v katastru  

již neodpovídá skutečnosti, sdělte nám laskavě obratem jméno a adresu současného 

vlastníka. 
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Část II 

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče  

o Národní přírodní památku Soutok 

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 

památku Soutok na období 2020–2028. 

S návrhem plánu péče o navrhovanou Národní přírodní památku Soutok 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), 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 památky“ a dále na AOPK ČR, 

Regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 902/51, 602 00 Brno. 

Připomínky k návrhu plánu péče je možné zaslat písemně nejpozději do 90 dnů  

od dne obdržení tohoto oznámení na Ministerstvo životního prostředí - odbor zvláštní 

územní ochrany přírody a krajiny (Vršovická 65, 100 10 Praha 10). 

 

S pozdravem                                                                       

Ing. Petr Stloukal 
ředitel odboru zvláštní územní 

ochrany přírody a krajiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:     

1. Orientační mapa se zákresem navrhované NPP Soutok  

2. Tabulkový přehled parcel nacházejících se v navrhované NPP Soutok  


