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Věc: 

Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0622017

Louky pod Kumstátem a žádost o připomínky 

Vážený pane starosto,

dovoluji si obrátit se na Vás s žádostí o spolupráci při naplňování jedné 

z významných povinností v oblasti ochrany přírody, souvisejících s členstvím České 

republiky v Evropské unii, kterou je doplňování a úprava tzv. národního seznamu 

evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000.

Současně s doplňováním národního seznamu budou projednávány potřebné 

změny a úpravy stávajících evropsky významných lokalit (EVL( soustavy Natura 2000. 

Zejména pak územní vymezení a změny v předmětech ochrany. U většiny těchto lokalit 

jsou úpravy požadovány již delší dobu, a proto se využije připravované novelizace 

nařízení vlády č. 318/2013 Sb. 

Přestože to zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, nepožaduje, rozhodlo vedení MŽP, že změny v soustavě Natura 

2000 budou nejprve projednány s vlastníky, obcemi a významnými správci v území tak, 

aby se co nejvíce využilo potenciálu jejich znalostí a vyšlo se vstříc jejich odůvodněným a 

přijatelným požadavkům. Ministerstvo životního prostředí pověřilo AOPK ČR, aby 

projednávání procesně zajistila. Proces projednávání změny národního seznamu 

v žádném případě nenahrazuje standardní projednávání návrhu v rámci zákonem 

stanoveného postupu, pouze ho rozšiřuje a doplňuje.

Výsledkem předjednání bude shromáždění připomínek a návrhů, které Ministerstvo 

životního prostředí vezme v maximální možné míře v úvahu při konečné úpravě znění 

nařízení vlády, novelizujícího národní seznam evropsky významných lokalit.

Dovolujeme si Vás proto požádat o uveřejnění informace pro širokou veřejnost 

o návrhu změny do již existující lokality soustavy Natura 2000: CZ0622017 Louky pod 

Kumstátem na úřední desce vašeho obecního úřadu. 

Obec Krumvíř
           
           Krumvíř 184
           691 73 Krumvíř
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Návrh předpokládá sjednocení vymezení evropsky významné lokality Louky pod 

Kumstátem  s obvodem existující Přírodní památky Louky pod Kumstátem. Porovnání 

stávající a upravené hranice lokality naleznete v příloze dopisu. 

Tato informace byla současně zaslána dotčené obci s rozšířenou působností 

Hustopeče.

Vyvěste, prosím, tuto informaci včetně zákresu hranice na úřední desce s uvedením 

lhůty pro podání písemných připomínek (nejpozději do 30 dnů od doručení prostřednictvím 

úřední desky) – prosím uveďte přesné datum. Případné připomínky jak ze strany obce, tak 

vámi shromážděné připomínky ze strany veřejnosti nám prosím zašlete do 10 dní na adresu 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Pálava a krajské 

středisko Brno, Kotlářská 51, 602 00, DS: ngbdyqr.

Na vyžádání jsme připraveni podat Vám další vysvětlení či informace. Můžete se na 

nás obrátit telefonicky na tel. 547 427 650, příp. 723 286 525 nebo e-mailem na adresu:

petr.slavik@nature.cz. Všeobecné informace o soustavě chráněných území Natura 2000 

v České republice můžete získat také na webové stránce www.natura2000.cz.

Děkuji Vám předem za Vaši vstřícnost a spolupráci.

S pozdravem               

Ing. Stanislav Koukal

vedoucí

Přílohy:

Mapa lokalit/y
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