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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3,
jako věcně a místně příslušný orgán státní správy rybářství podle § 67 písm. g) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, podle § § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen „správní řád“) a § 21 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o rybářství“)
mění
podle § 4 odst. 6 zákona o rybářství rozhodnutí (dekret) Ministerstva zemědělství České republiky
o vyhlášení rybářského revíru č. 461 032 – Dyje 15, č. j.: 2537/20/93-310, ze dne 09.11.1993, které
bylo změněno rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j.: JMK 107784/2010,
ze dne 19.08.2010 (dále jen „rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru“);
takto:
ruší se tato výjimka z ustanovení předpisů o rybářství uvedená v popisu rybářského revíru:
„Míra kapra je stanovena na 40 cm.“
Ostatní části rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru zůstávají v platnosti beze změny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 83, 614 00 Brno, IČ: 004 34 159
O D Ů V O D N Ě N Í:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, obdržel dne 04.02.2019 žádost
Moravského rybářského svazu, z. s. (dále jen „MRS“), zn.: 26/E/2019, ze dne 01.02.2019, jako
uživatele rybářského revíru č.: 461 032 – Dyje 15, o změnu rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru,
ve smyslu § 4 odst. 6 zákona o rybářství.
MRS, jako uživatel rybářského revíru č.: 461 032 – Dyje 15, požádal o změnu popisu rybářského revíru
spočívající ve vypuštění věty „Míra kapra je stanovena na 40 cm.“ z důvodu změny právních předpisů.
Rybářský revír byl vyhlášen a výkon rybářského práva byl povolen za účinnosti zákona č. 102/1963
Sb., zákona o rybářství. Ustanovení § 13 odst. 9 nyní platného zákona o rybářství umožňuje uživateli
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rybářského revíru stanovit bližší podmínky výkonu rybářského práva. MRS od účinnosti nyní platného
zákona o rybářství využívá této možnosti, proto bylo vyhodnoceno, že výše uvedená výjimka
povolená z ustanovení zákona o rybářství, stanovená, podle již neplatného právního předpisu, není
v současné době aktuální a mnohem operativnější a progresivnější je k úpravě výkonu rybářského
práva využít bližší podmínky výkonu rybářského práva stanovené uživatelem rybářského revíru,
v souladu s platnými právními předpisy. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení.
Na základě změny předpisů, (původní zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství platný v době předání
rybářského revíru do užívání, byl zrušen zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského
práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů) došlo
ke změně kompetencí orgánů státní správy rybářství. Dle § 21 odst. 1 zákona o rybářství mění Krajský
úřad rybářský revír, který se nachází v obvodu jeho působnosti, s výjimkou rybářských revírů
na území více krajů, na území, v nichž se nacházejí hraniční vody, pro potřeby státních podniků
na jimi spravovaném území, dále s výjimkou rybářských revírů na území národních parků a na území
vojenských újezdů. Dle platných právních předpisů je tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje
kompetentním orgánem státní správy rybářství, pro změnu rybářského revíru č.: 461 032 – Dyje 15
(tento rybářský revír se nachází na území Jihomoravského kraje, nenachází se na území národního
parku ani vojenského újezdu a výkon rybářského práva je povolen MRS), který v roce 1993 vyhlásilo
Ministerstvo zemědělství ČR.
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako orgán státní správy rybářství prověřil v rámci řízení
předložené podklady a provedl volné hodnocení důkazů. Na základě doložených podkladů byly
vyhodnoceny argumenty předložené MRS jako opodstatněné. MRS vykonává rybářské právo na výše
uvedeném revíru. Po zhodnocení doložených dokladů a na základě výše uvedených skutečností,
především na základě změny právních předpisů, Krajský úřad Jihomoravského kraje vyhověl plně
žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Dle znění § 4 odst. 8 zákona o rybářství bude toto rozhodnutí po dobu 30 dnů vyvěšeno
na úřední desce zdejšího správního orgánu.
P O U Č E N Í Ú Č A S T N Í K Ů:
Proti tomuto rozhodnutí se lze, podle § 81 až § 83 správního řádu, odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení k Ministerstvu zemědělství, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.

Ing. František Havíř v. r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Marta Foltýnová
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
- Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 83, 614 00 Brno
Po nabytí právní moci:
- Ministerstvo zemědělství ČR, odbor rybářství, myslivosti a včelařství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
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