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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, (dále jen
„Ministerstvo zemědělství“), jako orgán státní správy rybářství příslušný dle § 15 odst. 1
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, dle § 22 odst. 2 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“) a dle § 10, § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
rozhodlo
ve věci týkající se změny rybářského revíru č. 416 155 Želetavka 1 A, jehož uživatelem je
Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 1325/83, PSČ 614 00 Brno, Místní organizace
Police (dále jen „uživatel rybářského revíru“), o změně rybářského revíru z důvodů
uvedených v § 4 odst. 6 zákona o rybářství, tj. proto, že zanikly podmínky pro chov anebo
podmínky podporující život ryb v rybářském revíru
takto:
I.
Rybářský revír č. 415 155 Želetavka 1 A se dle § 4 odst. 6 zákona o rybářství z moci úřední
mění tak, že se z rybářského revíru vyjímá vodní dílo „Rybník Krotajch“ resp. vodní nádrž
„Žabí“ o výměře 1,0 ha v k. ú. Uherčice.

II.
Rozhodnutí Ministerstva zemědělství čj. 2089/90-310 ze dne 1. 1. 1990, kterým byl vyhlášen
rybářský revír č. 451 155 Želetavka 1 A, se mění takto:
A) Popis rybářského revíru zní:
Rybářský revír tvoří vodní nádrž:
Doubravka

k.ú. Police

plocha 1,2 ha

B) Zarybnění v rybářském revíru Labe 30 se stanovuje takto:
K3
L2
Š1
Ca1

400 ks
200 ks
100 ks
100 ks

III.
Vykonatelnost výroku II. je stanovena dnem 1. 1. 2018 v souladu s ustanovením § 74 odst. 1
správního řádu.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
− Agentura přírody a krajiny České republiky, se sídlem Kaplanova1931/1, PSČ 148 00
Praha 4,
− Uherčice AGRO, spol. s r.o., se sídlem Uherčice 101, PSČ 671 07 Uherčice
− Josef Kolář, Lovčovice 15, 675 31 Lovčovice
− Moravský rybářský svaz, z.s., Soběšická 1325/83, PSČ 614 00 Brno

ODŮVODNĚNÍ
Na základě žádosti vlastníka pozemku p.č. 162, 155/5,159/4,161,216,215 v k.ú. Uherčice
u Znojma, kterým je Agentura přírody a krajiny České republiky, se sídlem
Kaplanova1931/1, PSČ 148 00 Praha 4, pozemku p.č. 214, kterým je obchodní společnost
Uherčice AGRO, spol. s r.o., se sídlem Uherčice 101, PSČ 671 07 Uherčice a pozemku
p.č. 213, kterým je pan Josef Kolář, Lovčovice 15, 675 31 Lovčovice (dále jen
„spoluvlastníci“), o vyjmutí vodní nádrže Krotajch (dále jen „vodní dílo Krotajch“) z revíru
č. 461 155 – Želetavka 1, doručené Ministerstvu zemědělství dne 12. června 2017, bylo
téhož dne zahájeno správní řízení o vyjmutí vodního díla Krotajch z revíru Moravského
rybářského svazu pod číslem 461 155 – Želetavka 1A.
Ministerstvo zemědělství následně přezkoumalo předmětnou žádost a s ohledem na údaje
v této žádosti uvedené shledalo, že pro řádné posouzení dané věci je nezbytné provést
ohledání věci na místě podle ust. § 54 odst. 1 správního řádu ve spojení s nařízením ústního
jednání dle § 49 správního řádu, a to ohledání výše popsaných pozemků, na kterých se
nachází vodní nádrž – rybník Krotajch.
Ministerstvo zemědělství svým usnesením č.j. 44434/2017 ze dne 19. července 2017 nařídilo
ústní jednání spojené s ohledáním místa dne 26. července 2017 v 10:00 hod. O nařízeném
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ústním jednání a ohledání místa byl dle § 18 správního řádu pořízen protokol, který byl
doplněn do předmětného správního spisu společně s pořízenou fotodokumentací z ohledání
místa, jež je jeho součástí.
S ohledem na zjištění, jež jsou obsahem výše popsaného protokolu Ministertstvo
zemědělství ve svém usnesení č.j. 50011/2017-MZE-16231 ze dne 17. srpna 2017 výše
popsané správní řízení zastavilo a sdělilo účastníkům řízení, že v dalším řízení bude
postupovat dle § 4 odst. 6 zákona o rybářství, a to tak, že příslušný rybářský revír č. 461 155
Želetavka 1 A, vyhlášený mimo jiné na vodním díle Krotajch, změní z vlastního podnětu tak,
že vodní dílo Krotajch z předmětného rybářského revíru vyjme.
Dle § 4 odst. 6 zákona o rybářství může příslušný rybářský orgán změnit rozhodnutí
o vyhlášení rybářského revíru, změní-li se podmínky rozhodné pro vyhlášení příslušného
rybářského revíru nebo dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro chov a podporu života
ryb v příslušném rybářském revíru. Změna rozhodnutí může být provedena z vlastního
podnětu příslušného rybářského orgánu nebo na žádost uživatele příslušného rybářského
revíru nebo pozemku, na kterém se nachází uzavřená voda.
Z výše popsaného protokolu, který je součástí spisového materiálu, mimo jiné vyplývá,
že vodní dílo Krotajch nesplňuje předepsané náležitosti uvedené v § 2 písm. c) zákona
o rybářství, a tak žádost podaná spoluvlastníky pozemků na nichž se takové vodní dílo
nachází nemůže být klasifikována jako žádost spluvlastníků rybníka dle § 4 odst. 1 písm. a)
zákona o rybářství a vzhledem k tomu, že se nejdená ani o uzavřenou vodu dle § 4 odst. 3
písm. b) zákona o rybářství, je předmětná žádost dle § 66 odst. 1 písm. b) zjevně právně
nepřípustná. Podání spoluvlastníků lze ovšem v souladu s § 37 odst. 1 správního řádu ve
spojení s § 42 správního řádu považovat za podnět k zahájení řízení o zrušení rybářského
revíru z vlastního podnětu ministerstva, jakožto orgánu státní správy rybářství příslušného
v dané věci.
Dne 23. srpna 2017 bylo ministerstvem vydáno oznámení o zahájení řízení o změně
rybářského revíru pod č.j. 51166/2017-MZE-16231 jehož součástí bylo rovněž usnesení
ministerstva, kterým byla účastníkům řízení stanovena lhůta k navrhování důkazů a činění
jiných návrhů do 15. září 2017.
Jelikož z výše zmíněného ohledání místa a ústního jednání jednoznačně vyplynulo, že co se
týče vodního díla Krotajch, jež je součástí rybářského revíru č. 415 155 Želetavka 1 A, došlo
k výrazné změně podmínek rozhodných pro chov ryb a podmínek podporujících život ryb
v příslušném rybářském revíru, a proto ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.
Dle § 4 odst. 8 zákona o rybářství se rozhodnutí o zrušení rybářského revíru doručuje
veřejnou vyhláškou tak, že příslušný orgán zajistí vyvěšení rozhodnutí po dobu 30 dnů na
úřední desce krajského úřadu kraje, ve kterém se rybářský revír nachází. Jelikož se rybářský
revír č. 415 155 Želetavka 1 A nachází na území Kraje Vysočina a na území
Jihomoravského kraje (dále jen „příslušné krajské úřady“), jsou příslušné krajské úřady
povinny zajistit vyvěšení tohoto rozhodnutí na své úřední desce a současně – v souladu
s § 26 odst. 1 správního řádu – zajistit také zveřejnění obsahu úřední desky způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Dnem doručení tohoto rozhodnutí je poslední den jeho
vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu na úřední desce příslušných krajských úřadů.
Příslušné krajské úřady po sejmutí tohoto rozhodnutí z úřední desky zašlou toto rozhodnutí
zpátky na Ministerstvo s vyplněným dnem vyvěšení, sejmutí a zveřejnění.
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POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení dle § 152
správního řádu. Rozklad se podává u Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město,
110 00 Praha 1.

Ing. Martin Žižka, Ph.D.
ředitel odboru

Rozdělovník
− Agentura přírody a krajiny České republiky, se sídlem Kaplanova1931/1, PSČ 148 00
Praha 4,
− Uherčice AGRO, spol. s r.o., se sídlem Uherčice 101, PSČ 671 07 Uherčice
− Josef Kolář, Lovčovice 15, 675 31 Lovčovice
− Moravský rybářský svaz, z.s., Soběšická 1325/83, PSČ 614 00 Brno
− Krajský úřad Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, 587
33 Jihlava
− Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3,
601 82 Brno

Vyvěšeno dne: …………….

Sejmuto dne: …………….

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:………………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:
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