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Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství (dále jen
„Ministerstvo zemědělství“), jako orgán státní správy rybářství příslušný podle § 22 odst. 3
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“), vypisuje podle § 9 odst. 3 zákona
o rybářství
výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva
v rybářském revíru
Jevíčka 1P – evidenční číslo 453 020,
které se bude konat 21. prosince 2020.
Uvedený rybářský revír je podle rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 23.241/031/200516.230 ze dne 26. 9. 2005 charakterizován následovně: „Přítok Třebůvky. Od soutoku
s Třebůvkou na ř. km 21,7 až po silniční most na silnici Jevíčko - Biskupice na ř. km 11. ČHP
4-10-02-083, 084, 091 až 099. Součástí revíru jsou i přítoky Jevíčky, jmenovitě Bezděčský
potok (p.p. na ř. km 2,2), Lázský potok (l.p. na ř. km 2,2), Nectavský potok (p.p. na ř. km 3,8),
Kelínský potok (l.p. na ř. km 6,8), Biskupický potok (p.p. na ř. km 7,8) a potoky Smolenský
a Uhřický od vzájemného soutoku na ř. km 11 a Opatovický ptotk na ř. km 14. Potok Úsobrnka
je samostatným rybářským revírem.“
Protože se jedná o rybářský revír nacházející se na území více krajů (Pardubický,
Jihomoravský a Olomoucký), je působnost orgánu státní správy rybářství dána Ministerstvu
zemědělství.
Přihlášku lze podat ve lhůtě do 11. prosince 2020 do 14:00 hod. do podatelny
Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, v jedné řádně uzavřené obálce
s nápisem:
„VŘ – povolení VRP – RR Jevíčka 1P“

a textem: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (odbor 16230)“, která je opatřena na uzavření
buď razítkem zájemce – žadatele (v případě právnických osob) nebo jeho podpisem (v případě
fyzických osob).
Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat vyrozumění o vyřazení přihlášky
pro nedodržení stanoveného termínu a neoznačené stanoveným způsobem.
Přihláška – žádost musí obsahovat náležitosti stanovené v § 8 odst. 1 zákona o rybářství, a to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

označení a číslo rybářského revíru,
jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis žadatele, jde-li o fyzickou osobu,
obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo osoby, jméno,
příjmení a podpis statutárního orgánu žadatele, jde-li o právnickou osobu,
návrh osob splňujících předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho
zástupce,
návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru,
jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt osob navržených za rybářského
hospodáře a jeho zástupce,
doklad o prokázání bezúhonnosti,
zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením
v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu jejich řešení,
návrh žadatele na jeho vypořádání se s původním uživatelem rybářského revíru,
datum podání žádosti.

Dále je nutné uvést i další skutečnosti, v návaznosti na § 8 odst. 6 zákona o rybářství, které
mají vliv na hospodaření v rybářském revíru (zajištění potřebné úrovně péče o příslušný
rybářský revír), dále záměry ohledně umožnění lovu dalším osobám, výkon rybářského práva
jakožto veřejného zájmu vyplývajícího z čl. 7 Ústavy České republiky, atd.
Přihlášky podané po stanoveném termínu, nebo neoznačené stanoveným způsobem, nebo
neobsahující náležitosti stanovené v § 8 odst. 1 zákona o rybářství, budou z výběrového řízení
vyřazeny.
Výsledek výběrového řízení bude oznámen v souladu s ustanovením § 9 odst. 9 zákona
o rybářství všem účastníkům výběrového řízení do 15 dnů od jeho ukončení spolu s poučením
o možnosti uplatnění námitek proti němu. Na řízení o námitkách proti výsledku výběrového
řízení se nevztahuje správní řád.
Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat
žádného zájemce.

Ing. Martin Žižka, Ph.D.
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Ing. Martin Žižka, Ph.D.
ředitel odboru
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Rozdělovník
Úřední deska Ministerstva zemědělství
K vyvěšení na úřední desce dále obdrží:
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského
náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82
Brno
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
Úřady se žádají o vyvěšení informace o vypsání výběrového řízení na úřední desce
po dobu 30 dnů a po uplynutí této lhůty o sejmutí, vyznačení údajů o vyvěšení
a neprodlené vrácení zpět Ministerstvu zemědělství.
Vyvěšeno dne: …………………………….
Sejmuto dne: ………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: …………………………
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