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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
dle rozdělovníku
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1516/ZPZ/2018-3
Petr Vavruša DiS/239
vavrusa.p@kr-ustecky.cz

Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výkonu rybářského práva na
mimopstruhovém rybářském revíru č. „06 741 002 Nová voda Patokryje“.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně
příslušný orgán státní správy rybářství podle § 67 odst. 1 písmena g) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 odst. 1 písm. c) a
§ 21 odst. 2 písm. a) 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“), uvědomuje účastníka
řízení podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), že je
zahájeno řízení
ve věci povolení výkonu rybářského práva na mimopstruhovém rybářském revíru č.
„06 741 002 Nová voda Patokryje“.
Předmětné řízení je zahájeno na základě žádosti Obce Patokryje, se sídlem Patokryje 35,
434 01 Patokryje, IČ 00266124, ze dne 21.3.2018.
V tomto řízení je ustanoven oprávněnou úřední osobou pan Petr Vavruša DiS, referent státní
správy rybářství.
V souladu s § 36 odst. 1 a 2 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat
důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu, a to na Krajském úřadu Ústeckého
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem,
budova C, kancelář číslo 220, vždy v pondělí a ve středu od 9:00 do 17:00 hod. V ostatních
dnech po telefonické dohodě.

Ing. Jakub Skoupý
vedoucí oddělení zemědělství
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Rozdělovník:
Doručí se:
Obec Patokryje, se sídlem Patokryje 35, 434 01 Patokryje, IČ 00266124.
Jaroslav Kalina, Vrchlického 358/62, 435 11 Lom u Mostu.
Ladislav Trousil, K Loučkám 1681, 436 06 Litvínov.
Na vědomí:
Vlastní
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