KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:
JMK 73967/2020

Sp. zn.:
S-JMK 151918/2019 OŽP-Fom

Brno
01.06.2020

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“) rozhodl takto:
I.

Dle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o rybářství odnímá výkon rybářského práva na rybářském
revíru č. 461 309 – Haná 3M dosavadnímu uživateli Moravskému rybářskému svazu, z. s.,
Soběšická 83, 614 00 Brno, IČO: 004 34 159.

II.

Dle § 4 odst. 7 písm. b) zákona o rybářství ruší rybářský revír č. 461 309 – Haná 3M.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
1) Městys Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Švábenice, IČO: 002 92 354
2) Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 83, 614 00 Brno, IČO: 004 34 159
O D Ů V O D N Ě N Í:
Dne 23.10.2019 byla doručena Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí
(dále jen „Krajský úřad“), žádost Městyse Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Švábenice,
IČO: 002 92 354, jako vlastníka vodního díla „Biocentrum Švábenice – Obnova vodní nádrže, mokřad
a tůně“, o vydání rozhodnutí o odejmutí povolení výkonu rybářského práva na vodním díle
Biocentrum Švábenice, ze dne 23.10.2019. Žádost je posuzována dle § 37 odst. 1 správního řádu, dle
svého skutečného obsahu, jako žádost o zrušení rybářského revíru č. 461 309 – Haná 3M dle § 4 odst.
7 písm. b) zákona o rybářství a žádost o odejmutí výkonu rybářského práva na tomto rybářském
revíru dle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o rybářství Moravskému rybářskému svazu, z. s., Soběšická 83,
614 00 Brno, IČO: 004 34 159.
V žádosti je mimo jiné uvedeno, že Městys Švábenice hodlá na vodním díle chovat ryby bez povolení
výkonu rybářského práva, to lze dle zákona o rybářství v případě, že se bude jednat o rybníkářství,
tedy dle § 2 písm. b) zákona o rybářství o chov a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníce
nebo ve zvláštním rybochovném zařízení, uskutečňovaný k zajištění produkce ryb a rybího masa,
popřípadě produkce vodních organizmů nebo produkce rybí násady pro rybníky anebo pro
zarybňování rybářských revírů. Z obsahu žádosti tedy vyplývá, že Městys Švábenice žádá o zrušení
rybářského revíru č. 461 309 – Haná 3M, který byl vyhlášen rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR
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č. j.: 2496/30/99-2220, ze dne 23.09.1999, které bylo změněno rozhodnutím Krajského úřadu
č. j.: JMK 128428/2008, ze dne 11.11.2008; rozhodnutím Krajského úřadu č. j.: JMK 149076/2010,
ze dne 05.01.2011; rozhodnutím Krajského úřadu č. j.: JMK 115627/2018, ze dne 14.08.2018
a rozhodnutím Krajského úřadu č. j.: JMK 121030/2018, ze dne 27.08.2018. Rybářský revír č. 461 309
– Haná 3M je po výše uvedených změnách tvořen pouze vodní nádrží v k. ú. Švábenice, žádost byla
tedy na základě výše uvedených skutečností posouzena dle svého obsahu jako žádost o zrušení
rybářského revíru č. 461 309 – Haná 3M a žádost o odejmutí výkonu rybářského práva na tomto
rybářském revíru.
Uvedeným dnem (dnem doručení žádosti 23.10.2019) bylo v dané věci zahájeno správní řízení dle
ustanovení § 44 správního řádu. Dopisem č. j.: JMK 155111/2019, ze dne 04.11.2019, bylo oznámeno
zahájení řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Usnesením č. j.: JMK 155112/2019,
ze dne 04.11.2019, následně Krajský úřad podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu, správní řízení,
vedené pod sp. zn.: S-JMK 151918/2019 OŽP-Fom, přerušil, do doby vydání pravomocného
rozhodnutí o předběžné otázce ve věci povolení k nakládání s vodami pro chov ryb, správní řízení
probíhalo u Městského úřadu Vyškov pod sp. zn.: MV/77961/2019/OŽP/Šub.
Bez vyřešení předběžné otázky nelze ve správním řízení pokračovat, neboť není prokázáno, žadatel
Městsys Švábenice žádá jako vlastník rybníka. Dle § 2 písm. c) zákona o rybářství je rybníkem vodní
dílo, které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu,
včetně možnosti jeho vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými
zařízeními. Zda je vodní nádrž Švábenice rybníkem dle zákona o rybářství nebylo doloženými doklady
prokázáno. V žádosti bylo uvedeno, že u Městského úřadu Vyškov, odboru životního prostředí,
probíhá (nebylo ještě pravomocně ukončeno) vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami pro
chov ryb. Z důvodu, že bez platného pravomocného rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami
a schváleného manipulačního řádu nelze prokázat, zda je vodní nádrž Švábenice rybníkem dle zákona
o rybářství, přerušil Krajský úřad vedené správní řízení pro předběžnou otázku. Správní řízení bylo
přerušeno do doby pravomocného ukončení vodoprávního řízení vedeného u Městského úřadu
Vyškov pod sp. zn.: MV/77961/2019/OŽP/Šub.
Dopisem č. j.: JMK 22569/2020, ze dne 07.02.2020, požádal Krajský úřad Městský úřad Vyškov
o sdělení výsledku správního řízení sp. zn.: MV/77961/2019/OŽP/Šub. Dne 14.02.2020 bylo doručeno
Krajskému úřadu, pravomocné rozhodnutí Městského úřadu Vyškov č. j.: MV 96667/2019, ze dne
06.12.2019, ve věci změny povolení k nakládání s vodami č. j.: MV/50853/2009, ze dne 14.9.2009,
prodloužení platnosti povolení k nakládání s povrchovými vodami do 30.09.2029 a povolení
k nakládání s povrchovými vodami – k užívání vod pro chov ryb. Tímto rozhodnutím byla vyřešena
předběžná otázka ve věci povolení k nakládání s vodami pro chov ryb pro vodní nádrž Švábenice, pro
kterou bylo přerušeno správní řízení.
Ve stanovených povinnostech a podmínkách rozhodnutí Městského úřadu Vyškov
č. j.: MV 96667/2019, ze dne 06.12.2019, byla mimo jiné uvedena povinnost předložit Městskému
úřadu Vyškov ke schválení manipulační řád vodního díla, nejpozději do 29.02.2020.
Krajský úřad na základě výše uvedené skutečnosti požádal Městský úřad Vyškov o sdělení, zda Městys
Švábenice podal žádost o schválení manipulačního řádu pro vodní nádrž Švábenice. Dne 24.02.2020
obdržel Krajský úřad od Městského úřadu Vyškov kopii žádosti Městyse Švábenice o schválení
manipulačního řádu, ze dne 20.02.2020 a kopii oznámení o zahájení řízení o schválení manipulačního
řádu „Biocentrum Švábenice – Obnova vodní nádrže, mokřad a tůně“ č. j.: MV 17862/2020, ze dne
21.02.2020.
Krajský úřad oznámil dopisem č. j.: JMK 31590/2020, ze dne 24.02.2020, doplnění dokladů
rozhodnutí Městského úřadu Vyškov č. j.: MV 96667/2019, ze dne 06.12.2019, kopie žádosti Městyse
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Švábenice o schválení manipulačního řádu, ze dne 20.02.2020 a kopie oznámení o zahájení řízení
o schválení manipulačního řádu „Biocentrum Švábenice – Obnova vodní nádrže, mokřad a tůně“
č. j.: MV 17862/2020, ze dne 21.02.2020.
Dopisem č. j.: JMK 31590/2020, ze dne 24.02.2020, bylo Krajským úřadem zároveň podle § 64 odst. 1
písm. c) správního řádu, správní řízení, vedené pod sp. zn.: S-JMK 151918/2019 OŽP-Fom, znovu
přerušeno do doby vydání pravomocného rozhodnutí o předběžné otázce ve věci schválení
manipulačního řádu „Biocentrum Švábenice – Obnova vodní nádrže, mokřad a tůně“, správní řízení
probíhalo u Městského úřadu Vyškov pod sp. zn.: MV/17665/2020/OŽP/Šub.
Dne 24.04.2020 bylo doručeno Krajskému úřadu, pravomocné rozhodnutí Městského úřadu Vyškov
č. j.: MV 25439/2020, ze dne 17.03.2020, kterým byl schválen manipulační řád vodního díla:
„Biocentrum Švábenice – Obnova vodní nádrže, mokřad a tůně“. Tímto rozhodnutím byla vyřešena
předběžná otázka ve věci schválení manipulačního řádu „Biocentrum Švábenice – Obnova vodní
nádrže, mokřad a tůně“. Krajský úřad dopisem č. j.: JMK 60058/2020, ze dne 28.04.2020, oznámil
doplnění dokladů a pokračování správního řízení, zároveň usnesením stanovil účastníkům řízení lhůtu
pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů. Ve stanovené lhůtě nebyl Krajskému úřadu doručen
žádný návrh či vyjádření.
Byly shromážděny tyto doklady:
- žádost Městyse Švábenice ze dne 23.10.2019,
kopie rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR č. j.: 2496/30/99-2220, ze dne 23.09.1999,
kopie rozhodnutí Krajského úřadu č. j.: JMK 128428/2008, ze dne 11.11.2008,
kopie rozhodnutí Krajského úřadu č. j.: JMK 149076/2010, ze dne 05.01.2011,
kopie rozhodnutí Krajského úřadu č. j.: JMK 115627/2018, ze dne 14.08.2018,
kopie rozhodnutí Krajského úřadu č. j.: JMK 121030/2018, ze dne 27.08.2018,
kopie oznámení o zahájení řízení Městského úřadu Vyškov, ve věci povolení k nakládání
s vodami, č. j.: MV 84729/2019, ze dne 23.10.2019,
kopie části katastrální mapy,
výpis z katastru nemovitostí, ze dne 01.11.2019,
rozhodnutí Městského úřadu Vyškov č. j.: MV 96667/2019, ze dne 06.12.2019,
kopie žádosti Městyse Švábenice o schválení manipulačního řádu, ze dne 20.02.2020,
kopie oznámení o zahájení řízení o schválení manipulačního řádu „Biocentrum Švábenice –
Obnova vodní nádrže, mokřad a tůně“ č. j.: MV 17862/2020, ze dne 21.02.2020,
rozhodnutí Městského úřadu Vyškov č. j.: MV 25439/2020, ze dne 17.03.2020, kterým byl
schválen manipulační řád vodního díla: „Biocentrum Švábenice – Obnova vodní nádrže, mokřad
a tůně“.
Krajský úřad jako orgán státní správy rybářství prověřil v rámci řízení předložené podklady
a provedl volné hodnocení důkazů. Pro správní řízení je určující posouzení, zda je předmětná vodní
nádrž rybníkem ve smyslu § 2 písm. c) zákona o rybářství.
Při posuzování, zda se jedná o rybník, vycházel Krajský úřad z těchto skutečností:
1. Na vodní nádrži v k. ú. Švábenice bylo rozhodnutím Městského úřadu Vyškov,
č. j.: MV 96667/2019, ze dne 06.12.2019, povoleno nakládání s povrchovými vodami pro
chov ryb.
2. Rozhodnutím Městského úřadu Vyškov, č. j.: MV 25439/2020, ze dne 17.03.2020, byl
schválen manipulační pro vodní dílo „Biocentrum Švábenice – Obnova vodní nádrže, mokřad
a tůně“ (dále jen „MŘ“), jako účel užití vodního díla je ve výše uvedeném rozhodnutí uvedena
akumulace a chov ryb. Ve schváleném MŘ je v kapitole C. 2. 3. Vypouštění rybníka mimo jiné
uvedeno, že vypouštění pod úroveň hladiny zásobního prostoru se provádí jen ve
výjimečných případech odůvodněných uživatelem (vlastníkem) vodního díla. Uživatel je
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povinen zamýšlené vypouštění oznámit správci toku a vodoprávnímu úřadu. Tedy vypouštění
za účelem slovení rybí obsádky je možné, uživatel pouze tuto manipulaci s vodou oznámí.
3. V kapitole C.1.2 Popis objektů je popsána mimo jiné hráz, napouštěcí objekt a spodní výpust,
dále je v příloze MŘ podrobná situace vodní nádrže, podélné a příčné profily napouštěcího
objektu a spodní výpusti. Na základě výše uvedeného bylo prokázáno, že vodní nádrž
Švábenice splňuje definici rybníka dle § 2 písm. c) zákona o rybářství, je tvořena hrází, nádrží
a dalšími technickými zařízeními.
Při posuzování, zda se nejedná o jinou vodní nádrž, vycházel Krajský úřad z těchto skutečností:
1. Vodní nádrž je neprůtočná, neleží na vodním toku. Součástí rybářského revíru 461 309 –
Haná 3M byla pouze vodní nádrž.
2. V době vyhlášení rybářského revíru byla vodní nádrž Švábenice označena jako nádrž v k. ú.
Švábenice. Vzhledem k doloženým rozhodnutím vodoprávního úřadu je v současnosti funkcí
vodní nádrže je vzdouvání, akumulace a chov ryb. Na základě doplnění účelu vodní nádrže
a vzhledem ke schválenému MŘ dospěl Krajský úřad k závěru, že se nyní jedná o rybník.
Bylo zjištěno, že vodní nádrž Švábenice splňuje definici rybníka dle § 2 písm. c) zákona o rybářství:
„rybníkem je vodní dílo, které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve kterém lze
regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží
a dalšími technickými zařízeními.“ Vodní nádrž Švábenice má vodoprávním úřadem povoleno
nakládání s vodami pro chov ryb, lze v ní vzdouvat a akumulovat vodu, regulovat hladinu, lze ji
vypustit a slovit, je tvořena hrází, nádrží a dalšími technickými zařízením (nápustním objektem
a výpustí). Městys Švábenice jako vlastník rybníka je tedy oprávněn podat žádost dle § 10 odst. 1
písm. f) zákona o rybářství o odejmutí výkonu rybářského práva a dle § 4 odst. 7 písm. b) zákona o
rybářství o zrušení rybářského revíru.
Krajský úřad výrokem č. I. dle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o rybářství na základě žádosti vlastníka
rybníka, který jako jediná vodní plocha tvořil rybářský revír č. 461 309 – Haná 3M, odejmul výkon
rybářského práva na rybářském revíru č. 461 309 – Haná 3M dosavadnímu uživateli Moravskému
rybářskému svazu, z. s. Výrokem č. II. dle § 4 odst. 7 písm. b) zákona o rybářství na základě žádosti
vlastníka rybníka, který tvořil rybářský revír č. 461 309 – Haná 3M, zrušil Krajský úřad rybářský revír
č. 461 309 – Haná 3M.
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
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ROZDĚLOVNÍK:
Účastníci řízení:
1) Městys Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Švábenice
2) Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 83, 638 00 Brno
Na vědomí:
3) Městský úřad Vyškov, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov 1
Na vědomí po nabytí právní moci:
4) Ministerstvo zemědělství ČR, odbor rybářství, myslivosti a včelařství, Těšnov 17,
117 05 Praha 1
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