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23.2.2018
38264/2018/KUUK
389/ZPZ/2018-8
Petr Vavruša DiS / 239
vavrusa.p@kr-ustecky.cz

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně
příslušný orgán státní správy rybářství podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 19 odst. 1 písm. c) a § 21 odst. 1
zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“), na základě žádosti ze dne 25.1.2018
podané Obcí Patokryje, se sídlem Patokryje 35, 434 01 Most (IČ 00266124), o vyhlášení
mimopstruhového rybářského revíru „Nová voda Patokryje“, rozhodl takto:
I.
V souladu s ustanovením § 4 odst. 3 písm. a) zákona o rybářství, vyhlašuje mimopstruhový
rybářský revír pořadové číslo 313 a číslo evidenční 06 741 002 „Nová voda Patokryje“ na
vodní nádrži, nacházející se na pozemkových parcelách č. 44/1 a 80 v katastrálním území
Patokryje a pozemkové parcele č. 345/5 v katastrálním území Obrnice, o celkové výměře
1,9 ha (tj. 19 673 m2), která svým charakterem naplňuje definici „uzavřené vody“ dle
ustanovení § 2 písm. g) zákona o rybářství.
II.
Hranice rybářského revíru je vymezena břehovou linií vodní nádrže, na pozemkových
parcelách č. 44/1 a 80 v katastrálním území Patokryje a pozemkové parcele č. 345/5
v katastrálním území Obrnice.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“):
- Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most (IČ 00266124).
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ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne
25.1.2018 žádost pod JID: 19549/2018/KUUK Obce Patokryje, se sídlem Patokryje 35, 434
01 Most (IČ 00266124), o vyhlášení mimopstruhového rybářského revíru „Nová voda
Patokryje“. Spolu s žádostí byl předložen následující dokument:
- Kopie snímku z katastrální mapy a informace o pozemku z nahlížení do katastru
nemovitostí.
Dopisem ze dne 2.2.2018 pod JID: 24427/2018/KUUK bylo účastníkovi oznámeno zahájení
řízení ve věci vyhlášení mimopstruhového rybářského revíru „Nová voda Patokryje“.
Krajský úřad Ústeckého kraje, obdržel dne 19.1.2018 pod JID: 14140/2018/KUUK žádost o
informování o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, konkrétně týkající se vyhlašování nových
rybářských revírů a změn ve stávajících revírech v území okresu Ústí nad Labem, od z.s.
spolku Stop tunelům, se sídlem Na Valech 3, 400 01 Ústí nad Labem (IČ: 22879552).
Z tohoto důvodu byl z.s. spolek informován dopisem ze dne 2.2.2018 pod JID:
24427/2018/KUUK o zahájení řízení, ve věci vyhlášení mimopstruhového rybářského revíru
„Nová voda Patokryje“. Spolek Stop tunelům z.s., se sídlem Na Valech 3, 400 01 Ústí nad
Labem (IČ: 22879552), se nepřihlásilo do správního řízení ve smyslu § 70 odst. 3 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, požádal dopisem ze
dne 2.2.2018 pod JID: 24430/2018/KUUK v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona o
rybářství, Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství o
přidělení čísla pro nový mimopstruhový rybářský revír „Nová voda Patokryje“, které zdejší
úřad obdržel dne 15.2.2018 a je veden ve spise pod JID: 32636/2018/KUUK.
Orgán státní správy rybářství si ověřil dálkovým přístupem do katastru nemovitostí vlastnické
vztahy k předmětným parcelám a pořídil výpisy z katastru nemovitostí dne 5.2.2018, které
jsou vedeny ve spise pod JID: 25384/2018/KUUK.
Vzhledem ke skutečnosti, že se žadateli, jako jedinému účastníkovi řízení, v plném rozsahu
vyhovuje, nebyl v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyzván k možnosti
vyjádřit se k podkladům před vydáním tohoto rozhodnutí.
Zdejším úřadem byla posouzena žádost a doložené podklady k řízení se závěrem, že vodní
nádrž splňuje podmínky pro „uzavřenou vodu“ dle ustanovení § 2 písm. g) zákona o
rybářství, což si orgán státní správy rybářství ověřil na místě dne 5.2.2018. Zápis z vyloučení
pochybnosti o tom, zda se jedná o uzavřenou vodu a fotodokumentace jsou vedeny ve spise
pod JID: 25397/2018/KUUK.
Dále krajský úřad konstatuje, že byly naplněny podmínky pro vyhlášení mimopstruhového
rybářského revíru dle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o rybářství a proto bylo rozhodnuto tak, jak
je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
O povolení výkonu rybářského práva bude rozhodnuto v samostatném řízení po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
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POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 zákona č.
500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení, a to k Ministerstvu zemědělství, podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého
kraje. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí,
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Ing. Jakub Skoupý
vedoucí oddělení zemědělství

Rozdělovník:
Doručenkou :
- Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most (IČ 00266124).
Na vědomí:
- Vlastní.
- Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Těšnov 17,
117 05 Praha1 (po nabytí právní moci).
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