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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Odbor životního prost ředí a zemědělství 
 

                                                                                                                                                  dle rozdělovníku 
Datum: 2.5.2018 
JID: 75537/2018/KUUK                                                                            
Číslo jednací: 1516/ZPZ/2018-7 
Vyřizuje/linka: Petr Vavruša DiS / 239 
E-mail: 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. 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“) na základě žádosti ze dne 
21.3.2018, podané Obcí Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most (IČ 00266124), o povolení 
výkonu rybářského práva na vyhlášeném mimopstruhovém rybářském revíru č. „06 741 002 
Nová voda Patokryje“ rozhodl takto: 
 
 

I. 
V souladu s ustanovením § 8 zákona o rybářství povoluje výkon rybá řského práva  na 
mimopstruhovém rybářském revíru číslo evidenční „06 741 002 Nová voda Patokryje“ 
uživateli tj. Obci Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most (IČ 00266124).  
 
 

II. 
V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona o rybářství je povolen výkon rybářského práva 
na dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.   
 
 

III. 
Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona o rybářství se stanovuje pro mimopstruhový 
rybářský revír č. „06 741 002 Nová voda Patokryje“: 
 

a) rybářský hospodář Jaroslav Kalina, nar. 2.12.1954, bytem Vrchlického 358/62, 435 
11 Lom u Mostu a zástupce rybářského hospodáře Ladislava Trousila, nar. 
26.6.1949, bytem K Loučkám 1681, 436 06 Litvínov. 
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b) postup zarybňování podle druhu, počtu a věkových kategorií vysazovaných ryb 
 

 
druh násady K3 L2 CV2 Úm Tl1 Ost1 Po2 

počet v ks 130 10 - - - - - 

druh násady Š1 Ca1 Pd2 Si2 Ab3  Br(N) - 

počet v ks 10 - - - - - - 

 

 

c) maximální počet vydávaných povolenek k lovu 

Délka hlavního toku celková výměra v ha limit povolenek výlovek na ha 

- 1,9 47 50 kg 

 

IV. 
Další údaje vyplývající z ustanovení zákona o rybářství a vyhlášky č. 197/2004 Sb., k 
provedení 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 „vyhláška“): 

- Vyznačení hranic revíru bude provedeno v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhlášky 
- Povolenky budou vydávány v souladu se vzorem uvedeným v příloze č. 8 vyhlášky. 
 
 
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). 
- Jaroslav Kalina, nar. 2.12.1954, Vrchlického 358/62, 435 11 Lom u Mostu. 
- Ladislav Trousil, nar. 26.6.1949, K Loučkám 1681, 436 06 Litvínov. 

 
 

 
ODŮVODNĚNÍ 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 3.4.2018 
pod JID: 57508/2018/KUUK žádost Obce Patokryje, se sídlem Patokryje 35, 434 01 Most (IČ 
00266124) ze dne 21.3.2018 o povolení výkonu rybářského práva na vyhlášeném 
mimopstruhovém rybářském revíru č. „06 741 002 Nová voda Patokryje“ s následujícími 
přílohami:  

- označení a číslo rybářského revíru 
- název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo, jméno, příjmení, trvalý pobyt a 

podpis statutárního orgánu žadatele 
- návrh osob splňující předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho 

zástupce 
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- návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru 
- jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt osob navržených za rybářského 

hospodáře a jeho zástupce 
- zhodnocení možnosti ekologických rizik v souvislosti s hospodařením v příslušném 

rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení 
- návrh žadatele na jeho vypořádání se s původním uživatelem 
- datum podání žádosti  
- kopie snímku z katastru nemovitostí, parcel č. 80 a 44/1 v k.ú. Patokryje a 345/5 v k.ú 

Obrnice. 
 
Žádost včetně doložených podkladů obsahuje náležitosti uvedené v § 8 zákona o rybářství. 
 
Dopisem ze dne 4.4.2018 pod JID: 58427/2018/KUUK bylo účastníkům oznámeno zahájení 
řízení ve věci povolení výkonu rybářského práva na mimopstruhovém rybářském revíru        
č. „06  741 002 Nová voda Patokryje“. 
 
Orgán státní správy rybářství, který rozhoduje o povolení výkonu rybářského práva si 
k ověření bezúhonnosti rybářského hospodáře Jaroslava Kaliny, nar. 2.12.1954, bytem 
Vrchlického 358/62, 435 11 Lom u Mostu, zástupce rybářského hospodáře Ladislava 
Trousila, nar. 26.6.1949, bytem K Loučkám 1681, 436 06 Litvínov, vyžádal podle zvláštního 
právního předpisu dne 4.4.2018 Výpisy z evidence Rejstříku trestů. Výpisy následně 
elektronicky obdržel a to dne 18.4.2018 a dále starosty obce Patokryje Karla Řeháka, nar. 
3.9.1960, bytem Patokryje 88, 434 01 Most, vyžádal podle zvláštního právního předpisu dne 
9.4.2018 Výpis z evidence Rejstříku trestů. Výpis následně elektronicky obdržel a to dne 
18.4.2018. 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství po projednání 
s uživatelem mimopstruhového rybářského revíru č. „06 741 002 Nová voda Patokryje“ 
stanovil postup zarybňování podle druhu, počtu a věkových kategorií vysazovaných ryb, kde 
krajský úřad vycházel ze skladby rybí obsádky s cílem doplňování té části rybí obsádky, 
která se nedoplňuje přirozenou cestou. 
 
U štiky obecné (Esox lucius) vychází návrh plánu zarybnění z charakteristiky nádrže 
z prostorové a potravní kapacity a také z produkčních možností Českého rybářského svazu, 
z.s., místní organizace Most tak, aby mohla být vysazována starší kategorie štiky a 
nemuselo být přistupováno k vysazování štiky rychlené, což je varianta mimořádně 
neefektivní. 
 
U lína obecného (Tinca tinca) vychází návrh plánu zarybnění z charakteristiky nádrže, kde se 
v zadní a přední části nachází litorární pásmo s rákosinami, které je vhodné pro přežití 
tohoto druhu. Dalším důvodem pro vysazování lína obecného (Tinca tinca) je ten, že jeho 
stavy ve všech vodách Ústeckého kraje klesají. Jednou z příčin jeho poklesu je masívní 
vysazování kapra obecného (Cyprinus carpio) a další příčinou je ztráta jeho přirozeného 
prostředí. Každopádně se jedná o druh, kterému by se měla věnovat větší pozornost a to i 
přes jeho nízkou návratnost a ekonomicky hospodářskou neefektivnost.  
 
Stanovením maximálních počtů vydávaných povolenek na 1 ha vodní plochy rybářského 
revíru příslušný rybářský orgán reguluje rybářské využívání rybářského revíru tak, aby 
populace ryb, které jsou lovem nejvíce ovlivňovány, neklesly pod hranici porušení rovnováhy 
rybí obsádky. Z tohoto důvodu stanovuje krajský úřad v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 
písm. d) zákona o rybářství pro mimopstruhový rybářský revír č. „06 741 002 Nová voda 
Patokryje“ maximální roční počet vydávaných celoročních povolenek k lovu na 47 ks. 
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V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona o rybářství a v souladu s ustanovením zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správní poplatek za 
povolení výkonu rybářského práva na předmětném rybářském revíru ve výši 2 000,- Kč byl 
uhrazen žadatelem, tj. Obcí Patokryje, se sídlem Patokryje 35, 434 01 Most (IČ 00266124) 
dne 26.4.2018 na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

Vzhledem ke skutečnosti, že na vodní nádrži, na které se nachází mimopstruhový rybářský 
revír č. „06 741 002 Nová voda Patokryje“ byla součástí mimopstruhového rybářského revíru 
č. „441 005 Bílina 6“, jehož uživatelem byl Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní 
svaz, bylo nutné provést vypořádání s předchozím uživatelem dle ustanovení § 8 odst. 1 
písm. i) zákona o rybářství. Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz potvrdil, že 
došlo s vlastníkem vodní nádrže, tj. Obcí Patokryje k vyrovnání a neváznou žádné 
pohledávky za rybí obsádku v předmětné nádrži.  
 
Dopisem ze dne  10.4.2018 vydaným pod JID: 61547/2018/KUUK byli účastníci řízení, ve 
smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, vyzváni k možnosti vyjádřit se k podkladům 
před vydáním rozhodnutí, včetně navrhnutí jejich doplnění a způsobu k jejich opatření. Orgán 
státní správy rybářství do doby vydání tohoto rozhodnutí neobdržel jakékoliv podklady 
k řízení ani další návrhy rozhodné pro posouzení věci. 
 
V případě, že budou uživatelem předmětného rybářského revíru závažným způsobem 
porušeny podmínky pro povolení výkonu rybářského práva vyplývající ze zákona o rybářství 
a jeho prováděcí vyhlášky, bude výkon rybářského práva odňat dle ustanovení § 10 zákona 
o rybářství. 
 
Těmito skutečnostmi byly naplněny podmínky k povolení výkonu rybářského práva v souladu 
s ust. § 6 a § 8 zákona o rybářství a proto zdejší orgán státní správy rybářství rozhodl tak, jak 
je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 
 

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 
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Rozdělovník 
- doručenkou (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu) 
Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most (IČ: 00266124). 
Jaroslav Kalina, nar. 2.12.1954, Vrchlického 358/62, 435 11 Lom u Mostu. 
Ladislav Trousil, nar. 26.6.1949, K Loučkám 1681, 436 06 Litvínov. 
- Na vědomí 
Vlastní 
Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Těšnov 17, 117 05 
Praha 1 (do 15 dnů ode dne nabytí právní moci) 
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