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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (dále jen
„OLVHZ“) obdržel dne 22. 2. 2011 žádost městyse Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad
Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou o změnu rozhodnutí o vyhlášení rybářského
revíru č. 461 133 Stařečský potok 1, spočívající ve vyjmutí rybníku Nad koupalištěm na
pozemku p.č. 539/6 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou z tohoto rybářského revíru podle § 4 odst. 6
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“).
Krajský úřad kraje Vysočina, OLVHZ dne 28. 2. 2011 pod č.j. KUJI 16712/2011, sp. zn. OLVHZ
182/2011 Dr-1 oznámil veřejnou vyhláškou zahájení správního řízení ve výše uvedené věci a
nařídil ústní jednání, které se konalo 16. 3. 2011. Na jednání byla předložena smlouva o nájmu
rybníka uzavřená mezi městysem Rokytnice nad Rokytnou, jako pronajímatelem a Moravským
rybářským svazem, o.s., místní organizací Třebíč, jako nájemcem, dne 22. 1. 2001, výpověď
městyse Rokytnice na Rokytnou nájemci z nájemního vztahu ze dne 3. 9. 2009 a stanovisko
městyse Rokytnice nad Rokytnou k žádosti nájemce o pokračování nájemního vztahu ze dne
22. 11. 2010.
Vzhledem k tomu, že podklady pro vydání rozhodnutí byly shromážděny, Krajský úřad kraje
Vysočina, OLVHZ ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se ke shromážděným
podkladům ve lhůtě do 10ti dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění.
Podle § 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
vlastníka rybníka nebo pozemku, na kterém se nachází uzavřená voda.
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Do podkladů pro rozhodnutí je možno nahlédnout na pracovišti Krajského úřadu kraje Vysočina,
OLVHZ v Jihlavě (úřední dny pondělí a středa, úřední hodiny 8.00 - 16.00 hodin). Po telefonické
dohodě lze do podkladů nahlédnout i mimo úřední dny.

Ing. Martin Drápela v.r.
úředník odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Toto oznámení bude po dobu 15ti dnů vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu kraje
Vysočina. Zveřejněno je též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
----------------------------------Podpis a razítko

Rozdělovník:
Účastníci řízení do vlastních rukou:
Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou
(obdrží prostřednictvím datové schránky)
Moravský rybářský svaz, o.s., Soběšická 83, 614 00 Brno
Na vědomí:
Moravský rybářský svaz, o.s., místní organizace Třebíč, Poušov 966, 674 01 Třebíč

Číslo jednací:
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Číslo stránky
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