KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
č. j.: KUOK 113342/2020
V Olomouci dne 20. října 2020
SpZn: KÚOK/97189/2020/OŽPZ/398
vyřizuje: Ing. Miroslav Kvapil
tel.: 583 218 515
datová schránka: qiabfmf
Rozdělovník
e-mail: m.kvapil@olkraj.cz
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0/0

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský
úřad), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č.129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), jako rybářský orgán podle § 21 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb.,
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných
zdrojů a o změně některých zákonů (dále zákon o rybářství), v řízení z úřední povinnosti
mění
podle § 4 odst. 6 zákona o rybářství rozhodnutí č. j. KUOK 38001/2020 ze dne 3. 4. 2020
tak, že evidenční číslo rybářského revíru 12 471 220 nahrazuje pod pořadovým číslem 346
takto:
Malá Bečva 3, evidenční číslo 12 471 227.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád) jsou ve smyslu § 9 odst. 4 zákona
o rybářství účastníci výběrového řízení a správce toku:
1) Rybářský spolek Tvorovice, IČO 26999919, Tvorovice 87, 798 23 Klenovice na Hané
2) Povodí Moravy s. p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Odůvodnění
Ministerstvo zemědělství podnětem č. j. 45252/2020-MZE-16232 ze dne 3. 9. 2020 sdělilo
krajskému úřadu, že rybářskému revíru Malá Bečva 3 omylem přidělilo evidenční číslo 12
471 220, které již bylo dříve přiděleno jinému rybářskému revíru. Taková skutečnost by
mohla vést v budoucnu k záměnám povinných hospodářských evidencí. Ministerstvo
zemědělství proto přidělilo pod pořadovým číslem 346 rybářskému revíru Malá Bečva 3
nové evidenční číslo 12 471 227 s tím, že nápravu lze provést nejlépe postupem podle § 4
odst. 6 zákona o rybářství, tedy změnou rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru.
Krajský úřad rozhodnutím č. j. KUOK 38001/2020 ze dne 3. 4. 2020 podle § 4 odst. 3
písm. c) zákona o rybářství vyhlásil rybářský revír Malá Bečva 3 na úseku vodního toku
Malá Bečva od říčního kilometru 19.700 (nátok z Bečvy) po říční kilometr 19.362 (silniční
most Tovačov – Troubky), číslo hydrologického pořadí 4-12-02-098, na p. č. 3028/1 v k. ú.
Tovačov, jako revír mimopstruhový o výměře 0,2 ha, a na základě výběrového řízení, proti
jehož výsledku nebyly podány v zákonné lhůtě námitky, pak oznámením č. j. KUOK
85298/2020 ze dne 24. 8. 2020 povolil uživateli revíru podle § 6 odst. 2 zákona o rybářství
výkon rybářského práva.
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Krajský úřad na základě výsledku výběrového řízení, proti němuž nebyly podány
v zákonné lhůtě námitky, ustanovil do funkcí rybářského hospodáře Davida Šimáka
a zástupce rybářského hospodáře Bc. Petra Řezáče, stanovil plán rybí obsádky ve složení
K (3) – 80 ks, Š (1) – 20 ks a Br (N) – 30 kg, stanovil uživateli rybářského revíru podle § 4
odst. 5 zákona o rybářství povinnost vymezit v přírodě minimálně na přístupových cestách
k vodní ploše hranice revíru tabulemi, na kterých budou uvedeny podle § 3 odst. 3
prováděcí vyhlášky název a číslo rybářského revíru, údaj o tom, že se jedná o revír
mimopstruhový a přesné označení uživatele rybářského revíru, ä maximální počet 5 ks
celoročních povolenek k lovu.
Krajský úřad na základě podnětu Ministerstva zemědělství oznámil účastníkům přípisem
č. j. KUOK 97840/2020 ze dne 8. 9. 2020 zahájení řízení z úřední povinnosti podle § 46
odst. 2 správního řádu. Ve stanovené lhůtě se nikdo z účastníků k oznámení nevyjádřil.
Rozhodnutí o změně evidenčního čísla rybářského revíru Malá Bečva 3 odstraňuje
nežádoucí stav, kdy by byly hospodářské výsledky uživatelů různých revírů vykazovány
pod stejným evidenčním číslem, a tak snadno zaměnitelné. Rozhodnutí o změně je tak
řádně odůvodněno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním u Krajského
úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta
pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu
se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Vlastimil Dřímal
vedoucí oddělení lesnictví
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Rozdělovník:
Úřední deskou krajského úřadu Olomouckého kraje – doručuje se podle § 4 odst. 8
zákona o rybářství po dobu 30 dní
Na vědomí:
1) Rybářský spolek Tvorovice, Tvorovice 87, 798 23 Klenovice na Hané
2) Povodí Moravy s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (datovou schránkou)
3) Český rybářský svaz, z. s., územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, Ostrava
(datovou schránkou)
4) Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Nám.
T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov (datovou schránkou)
5) Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha - v právní moci podle § 4 odst. 9
zákona o rybářství (datovou schránkou)
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Miroslav Kvapil
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