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

Č. j.:
JMK 118544/2017

Sp.zn.:
S - S-JMK 101450/2017 OŽP-Fom

Vyřizuje/linka
Foltýnová/2686

Brno
18.08.2017

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „Krajský úřad“), jako
věcně a místně příslušný orgán státní správy rybářství § 67 odst. 1 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“) § 21 odst. 1 a odst. 2 písm. b) 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“) rozhoduje takto:

I.
Podle § 4 odst. 6 zákona o rybářství se mění písemnost Ministerstva zemědělství České
republiky (dekret) č. j.: 201/158/93-310, ze dne 28.01.1993, předání do užívání rybářského
revíru č. 461 159 – Dyje 4C. Výše uvedená písemnost byla změněna rozhodnutím Krajského
úřadu č. j.: JMK 54832/2007, ze dne 27.04.2007, kterým byla vyjmuta vodní plocha
Štěrkopískoviště v k. ú. Zaječí, odejmut výkon rybářského práva na této vodní ploše
a změněna
roční
zarybňovací
povinnost;
rozhodnutím
Krajského
úřadu
č. j.: JMK 10724/2008, ze dne 23.01.2008, kterým byla vyjmuta vodní plocha Fraumühl v k. ú.
Přítluky, odejmut výkon rybářského práva na této vodní ploše a změněna roční zarybňovací
povinnost; rozhodnutím Krajského úřadu č. j.: JMK 65598/2008, ze dne 04.11.2008, kterým
byla mimo jiné vyjmuta vodní plocha Topoly a Hluboké, obě v k. ú. Přítluky a změněna roční
zarybňovací povinnost; a rozhodnutím Krajského úřadu č. j.: JMK 52648/2009, ze dne
22.05.2009, kterým byly vyjmuty vodní plochy Čapkovo jezero v k. ú. Lednice na Moravě,
jezero Frice v k. ú. Rakvice a jezero Holínková v k. ú. Rakvice, odejmut výkon rybářského
práva na těchto vodních plochách a změněna roční zarybňovací povinnost; rozhodnutím
Krajského úřadu č. j.: JMK 17732/2017, ze dne 03.02.2017, kterým bylo vyjmuto jezero
Kutnar v k. ú. Rakvice, odejmut výkon rybářského práva na této vodní ploše a změněna roční
zarybňovací povinnost; (dále jen „dekret“); takto:
1) Na základě změny podmínek rozhodných pro chov a podporu života ryb se vyjímá
jezero Květná na části pozemku p. č. 6082 v k. ú. Rakvice, o výměře 0,9 ha (výměra
je uvedena dle dekretu) z rybářského revíru č. 461 159 – Dyje 4C.
2) popis rybářského revíru č. 461 159 – Dyje 4C nově zní:
Rybářský revír tvoří tyto vodní plochy (vodní nádrže, štěrkopískoviště, ramena
vodních toků):
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Název
Rohlík
Podkova
Křivé jezero
Staré rameno u Chaty
Starý splav
Lesní Panvastr
Mahenovo jezero
Trníčky
Stará Dyje
Štěrkoviště Trávníky
Štěrkoviště Kamenský
Štěrkoviště Kačenárna

k. ú.
Nové Mlýny
Nové Mlýny
Nové Mlýny
Přítluky
Bulhary
Přítluky
Přítluky
Přítluky
Přítluky
Rakvice
Rakvice
Rakvice

Plocha v ha
2
2
1,6
1,5
6,5
3,2
8
3
0,5
3,5
1
3,5

Rybářský revír je mimopstruhový.
Hlavní data a hospodářské ukazatele rybářského revíru:
Výměra MP
Předpokládaný minimální roční výlovek MP
Max. počet ročních povolenek MP

36,3 ha
250 kg/ha
900 ks

Ostatní části dekretu zůstávají v platnosti beze změny.

II.
Podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o rybářství se odnímá výkon rybářského práva na jezeře
Květná na části pozemku p. č. 6082 v k. ú. Rakvice, o výměře 0,9 ha (tato vodní plocha je
současně vyjmuta z rybářského revíru č 461 159 – Dyje 4C) dosavadnímu uživateli
Moravskému rybářskému svazu, z. s., Soběšická 83, 614 00 Brno, IČ: 004 34 159.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 83, 614 00 Brno, IČ: 004 34 159
- Ing. František Fabičovic, Vinohrady 1041, 691 42 Valtice, datum nar. 01.02.1957

Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel dne 09.12.2016 podání pana Ing. Františka Fabičovice, Vinohrady 1041,
691 42 Valtice, zaslané prostřednictvím zmocněnce, advokáta, JUDr. Ing. Martina Flory, Dr.,
advokátní kancelář, Lidická 57, 602 00 Brno, ze dne 09.12.2016, k zahájení řízení z moci
úřední ve věci změny rybářského revíru Dyje 4C, spočívající ve vyjmutí „jezera Květná“
z tohoto rybářského revíru dle § 4 odst. 6 zákona o rybářství z důvodu změny podmínek
vhodných pro chov a podporu života ryb.
K výše uvedenému podnětu Krajský úřad sdělil dopisem č. j.: JMK 2000/2017, ze dne
04.01.2017, že z důvodu zjištění podmínek vhodných pro chov a podporu života ryb v „jezeře
Květná“, bude nařízeno ústní jednání a místní šetření. Místní šetření bude nařízeno v suchém
období tak, aby byl řádně zjištěn skutečný stav podmínek pro chov a podporu života ryb.
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Vzhledem ke klimatickým podmínkám, Krajský úřad oznámil dopisem č. j.: JMK 90179/2017,
ze dne 21.06.2017, konání ústního jednání a místního šetření dne 11.07.2017.
Účelem místního šetření bylo zjistit, zda došlo ke změně podmínek vhodných pro chov
a podporu života ryb u jezera Květná na části pozemku p. č. 6082 k. ú. Rakvice. Na základě
výsledků místního šetření Krajský úřad oznámil dopisem č. j.: JMK 101450/2017,
ze dne 13.07.2017, zahájení správního řízení z moci úřední a současně byla stanovena lhůta
pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů do 09.08.2017.
Dne 19.07.2017 obdržel Krajský úřad vyjádření účastníka řízení pana Ing. Františka
Fabičovice, ze dne 19.07.2017, které je dále citováno v odůvodnění, jiná vyjádření nebyla
Krajskému úřadu doručena.
Byly shromážděny tyto doklady:
- kopie části vodohospodářské mapy,
- situace,
- výpis z katastru nemovitostí,
- kopie podání, ze dne 09.12.2016, podaného panem Ing. Františkem Fabičovicem
prostřednictvím zástupce, advokáta, JUDr. Ing. Martina Flory, Dr.,
- kopie plné moci pro zastupování pana Ing. Františka Fabičovice advokátem panem
JUDr. Ing. Martinem Florou, Dr.,
- kopie předání rybářského revíru č. 461 159 – Dyje 4C, do užívání Moravskému
rybářskému svazu, vydané Ministerstvem zemědělství, č. j.: 201/158/93-310, ze dne
28.01.1993,
- kopie rozhodnutí Krajského úřadu, č. j.: JMK 54832/2007, ze dne 27.04.2007, ve věci
změny rybářského revíru č. 461 159 – Dyje 4C spočívající ve vyjmutí vodní plochy
„Štěrkopískoviště“ a odejmutí výkonu rybářského práva na této vodní ploše,
- kopie rozhodnutí Krajského úřadu, č. j.: JMK 10724/2008, ze dne 23.01.2008, ve věci
změny rybářského revíru č. 461 159 – Dyje 4C spočívající ve vyjmutí vodní plochy
„Frauműhl“ a odejmutí výkonu rybářského práva na této vodní ploše,
- kopie rozhodnutí Krajského úřadu, č. j.: JMK 65598/2008, ze dne 04.11.2008, ve věci
vyhlášení rybářského revíru č. 11 961 001 - Topoly – Hluboké, povolení výkonu
rybářského práva na tomto revíru a ustanovení rybářského hospodáře a zástupce
rybářského hospodáře; a ve věci změny rybářského revíru č. 461 159 – Dyje 4C,
- kopie rozhodnutí Krajského úřadu, č. j.: JMK 52648/2009, ze dne 22.05.2009, ve věci
odejmutí výkonu rybářského práva na nádržích Čapkovo jezero, jezero Frice, jezero
Holínková a ve věci změny rybářského revíru č. 461 159 – Dyje 4C,
- kopie rozhodnutí Krajského úřadu, č. j.: JMK 17732/2017, ze dne 03.02.2017, ve věci
odejmutí výkonu rybářského práva na jezeře Kutnar a ve věci změny rybářského revíru
č. 461 159 – Dyje 4C,
- kopie vyjádření účastníka k podkladům pro vydání rozhodnutí, ze dne 14.11.2016, vč.
fotodokumentace, podaného panem Ing. Františkem Fabičovicem prostřednictvím
zástupce, advokáta, JUDr. Ing. Martina Flory, Dr.,
- fotodokumentace pořízená Krajským úřadem během místního šetření konaného dne
07.11.2016
- služební záznam, ze dne 23.06.2017, z místního šetření konaného dne 22.06.2017,
vč. fotodokumentace,
- protokol č. j.: JMK 97193/2017, ze dne 11.07.2017, z ústního jednání a místního šetření,
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-

vč. fotodokumentace,
fotodokumentace z místního šetření konaného dne 11.07.2017, zaslaná panem
Ing. Františkem Fabičovicem v zastoupení advokáta JUDr. Ing. Martina Flory, Dr.,
vyjádření účastníka řízení pana Ing. Františka Fabičovice, zaslané prostřednictvím
advokáta, pana JUDr. Ing. Martina Flory, Dr., ze dne 19.07.2017.

Při místním šetření provedeném Krajským úřadem dne 22.06.2017, ze kterého byl pořízen
služební záznam bylo zjištěno:
Popis skutečného stavu:
Místní šetření bylo provedeno od přehrazení vodního toku Trkmanka A1, IDVT: 10194648,
na začátku jezera Květná (dále jen „jezero“) po přehrazení na odtoku z jezera, celé jezero se
nachází na části pozemku p. č. 6082 k. ú. Rakvice. Na začátku i na konci byl v místech
přehrazení vodního toku, v době místního šetření, vytažen kovový rám s drátěnými oky nad
vodní hladinu. Jezerem protékala povrchová voda, v převážné většině jezera byla povrchová
voda ve výšce, která neumožňuje život ryb, místy bylo jezero zcela zarostlé vodními
rostlinami, řasami a okřehkem. V jezeře se nacházejí popadané větve a stromy. Jezero má
převážně bahnité dno. Pouze na odtoku byly během místního šetření spatřeny
a zdokumentovány (součástí záznamu je fotodokumentace) v okolí hrázky (nad i pod
přehrazením) drobné ryby, zejména juvenilní stádia perlína ostrobřichého o velikosti
do 10 cm. Z místního šetření byla pořízena fotodokumentace vč. fotografie okolního terénu,
ze které je patrno, že období před místním šetřením bylo téměř bez srážek.
Při místním šetření a ústním jednání konaném dne 11.07.2017 bylo zjištěno:
Popis místního šetření ze dne 11.07.2017:
Místní šetření bylo započato ve stanovený den a hodinu.
Klimatické podmínky: zataženo, teplota 25OC
Jednání bylo zahájeno kontrolou přítomnosti zvaných účastníků řízení. Všichni přítomní měli
možnost seznámit se s podklady. Přítomní byli seznámeni s předmětem jednání, bylo
provedeno místní šetření.
Popis skutečného stavu:
Místní šetření bylo provedeno od odtoku z jezera Květná po přítok, vše na pozemku
p. č. 6082 k. ú. Rakvice. Na začátku i na konci byl v místech přehrazení vodního toku, v době
místního šetření, vytažen kovový rám s drátěnými oky nad vodní hladinu. Na odtoku byla
stojatá povrchová voda, dále bylo jezero bez vody, pouze místy se nacházela stojatá voda
v minimální výšce neumožňující život ryb. V jezeře se nacházejí popadané větve a stromy.
Jezero má převážně bahnité dno. Z místního šetření byla pořízena fotodokumentace, která
bude založena do spisu.
Konec citace z protokolu č. j.: JMK 97193/2017, ze dne 11.07.2017
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 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
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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 kompetentním orgánem státní správy rybářství,
pro změnu rybářského revíru č.: 461 159 – Dyje 4C (tento rybářský revír se nachází na území
Jihomoravského kraje, nenachází se na území národního parku ani vojenského újezdu
a výkon rybářského práva je povolen Moravskému rybářskému svazu, z. s.), který v roce 1993
vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR.
Krajský úřad jako orgán státní správy rybářství prověřil v rámci řízení předložené podklady
a provedl volné hodnocení důkazů. Bylo zjištěno, že u jezera Květná došlo ke změně
podmínek vhodných pro chov a podporu života ryb. Jezero Květná je málo vodné, v suchém
období je téměř bez vody a v období s většími srážkami vodní sloupec nedosahuje výšky,
která by umožňovala život ryb s výjimkou juvenilních stádií ryb. Juvenilní stádia ryb však
v jezeře nezůstávají, větší ryby se v jezeře Květná nevyskytují. Vzhledem ke dlouhodobé
změně klimatických podmínek nejsou v jezeře Květná vhodné podmínky pro chov a lov ryb.
Na základě zjištěných skutečností Krajský úřad změnil dle § 4 odst. 6 zákona o rybářství
dekret, tak že bylo z rybářského revíru č. 461 159 – Dyje 4C vyjmuto jezero Květná.
V návaznosti na výše uvedené byl současně podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o rybářství
odejmut výkon rybářského práva na této uzavřené vodě dosavadnímu uživateli Moravskému
rybářskému svazu, z. s., a byl změněn popis rybářského revíru. Max. počet vydaných
povolenek a minimální roční výlovek nebyl měněn s ohledem na velikost vyjímané plochy
0,9 ha. Počet a věková kategorie vysazovaných druhů ryb nebyl změněn vzhledem
k charakteru a velikosti vyjmuté vodní plochy.
Pan Ing. František Fabičovic ve svém vyjádření ze dne 19.07.2017 uvádí:
1. …„Opakovaným šetřením na místě ve dnech 07.11.2016, 22.06.2017 a 11.07.2017
a listinnými důkazy zejména v podobě fotodokumentace pořízené v rámci místních
šetření bylo mimo pochybnost prokázáno, že vodní útvar jezero Květná nacházející se
v západní části pozemku p.č. 6082 v k.ú. Rakvice, má v suchých obdobích povahu
mokřadu, který je od ostatních vodních útvarů zcela izolován přírodními překážkami.
Do vodního útvaru jezero Květná v suchých obdobích žádná voda nevtéká, ani z něj
žádná nevytéká, a jezero nabývá podoby bahnité tůně, v převážné většině své plochy
bez přítomnosti trvalé vodní hladiny. Lze souhrnně konstatovat, že k zavodnění
„jezera Květná“ dochází pouze občas a pouze díky vhodné manipulaci s vodní
hladinou ze strany účastníka, kdy je voda do vodního útvaru jezero Květná, jakož i do
navazujících vodních útvarů jezero Holinková, Čapkovo jezero a jezero Frice doplněna
pomocí doplňovací strouhy, udržované ve funkčním stavu účastníkem na vlastní
náklady. Vodní útvar jezero Květná již z těchto důvodů zcela zjevně nenaplňuje
podmínky pro trvalý život ryb, ani pro jejich chov.
Důkazy:
- fotodokumentace
- protokoly z místních šetření ze dne 22.06.2017 a 11.07.2017“…
2. …„V řízení bylo dále prokázáno, že vodní útvar jezero Květná je souvisle obklopen
dalšími pozemky ve vlastnictví účastníka, na nichž se nenacházejí žádné místní ani
účelové komunikace, kterými by byl zajištěn veřejný přístup k němu. S ohledem
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na skutečnost, že účastník je fyzickou osobou, je podle ustanovení § 63 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přístup veřejnosti k vodnímu útvaru
jezero Květná v k.ú. Rakvice v zásadě vyloučen, neboť ani pobřežní pozemky, na které
mohou uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel
povolenky k lovu a rybářská stráž při výkonu rybářského práva vstupovat podle § 11,
odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, nejsou přístupné jinak, než průchodem
přes jiné pozemky ve vlastnictví účastníka nemající charakter pozemků pobřežních
ve smyslu § 2 písm. i) zákona o rybářství. Veškeré pozemky pod vodním útvarem
jezero Květná jsou navíc součástí oploceného areálu honitby „Obora Obelisk“.
Ze strany držitele revíru DYJE 4C nebyly na vodním útvaru jezero Květná
přinejmenším v uplynulých deseti letech prováděny žádné úkony rybářského
hospodaření včetně zarybňování, přičemž je zřejmé, že s ohledem na platnou právní
úpravu takové úkony ani prováděny být nemohly a do budoucna prováděny být
nemohou. To je dalším důvodem, pro který vodní útvar jezero Květná nenaplňuje
podmínky pro trvalý život ryb, ani pro jejich chov.
Důkazy:
- údaje katastru nemovitostí“…
3. …„Ze všech uvedených důvodů má účastník za to, že je na místě, aby Krajský úřad
Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný orgán státní správy rybářství
v zahájeném řízení rozhodl podle § 4 odst. 6 zákona o rybářství („Příslušný rybářský
orgán může 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.“)
I.
o změně rybářského revíru č. 461 159 – Dyje 4C tak, že se z označeného
revíru vyjímá vodní útvar jezero Květná na části pozemku p. č. 6082 v k. ú.
Rakvice,
a současně podle § 10 odst. 1 zákona o rybářství tak, že
II.
výkon rybářského práva dle § 10 odst. 1 zákona o rybářství se v části revíru
č. 461 159 – Dyje 4C tvořené vodním útvarem jezero Květná uživateli revíru
odnímá.“
Konec citace z podaného vyjádření pana Ing. Františka Fabičovice, ze dne 19.07.2017.
K jednotlivým bodům vyjádření pana Ing. Františka Fabičovice, ze dne 19.07.2017 Krajský
úřad uvádí:
K bodu 1: Na základě místních šetření bylo prokázáno, že na jezeře Květná došlo ke změně
podmínek vhodných pro chov a podporu života ryb. Vodní útvar jezero Květná není zcela
izolován, tento vodní útvar se nachází na vodním toku Trkmanka A1. Na odtoku i přítoku je
vodní tok přehrazen stavidlem opatřeným kovovou mříží. Dle doložené fotodokumentace
z místního šetření konaného dne 22.06.2017 je možná migrace malých ryb (juvenilních
stádií) při vysunutí kovové mříže či otvory v této kovové mříži. Součástí spisu jsou fotografie,
kde na odtoku byly nad i pod přehrazením vyfotografovány ryby, jednalo se o juvenilní stádia
perlína ostrobřichého o velikosti do 10 cm. Jedná se však pouze o malé ryby, jejichž migrace
je možná pouze dočasně při dostatečné množství vody. Krajský úřad konstatuje, viz
odůvodnění výše, že vzhledem ke změně klimatických podmínek nejsou v jezeře Květná
trvale vhodné podmínky pro chov a lov ryb.
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K bodu 2: Předmětem správního řízení nebyly vlastnické vztahy k pozemkům, ale zjištění, zda
došlo ke změně podmínek rozhodných pro chov a podporu života ryb. Krajský úřad se
z tohoto důvodu otázkou přístupu k pobřežním pozemkům v rámci vedeného správního
řízení nezabýval. Pro úplnost se uvádí, že dle § 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb. k zákonu
o rybářství se rybářský revír zarybňuje po celé ploše rovnoměrně a zarybnění se provádí
s ohledem na ekologické odchylky jednotlivých částí rybářského revíru. Dle doložené
evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru
č. 461 159 – Dyje 4C (dále jen „evidence“), která je každoročně předkládána Krajskému
úřadu, bylo v tomto revíru z dlouhodobého hlediska dodrženo stanovené zarybnění. Uživatel
rybářského revíru má povinnost dle § 11 odst. 4 zákona o rybářství hospodařit způsobem
stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami a hospodářskými
ukazateli, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen. Uživatel rybářského revíru
dokládá evidenci za celý rybářský revír. Pokud uživatel rybářského revíru s ohledem na
změnu podmínek v jezeře Květná, které lze považovat za ekologickou odchylku, nevysazoval
do tohoto vodního útvaru stanovené druhy ryb, ale dodržel stanovené počty vysazovaných
ryb do rybářského revíru celkem, nedopustil se tímto jednáním porušení zákona o rybářství.
Bylo zjištěno, že do jezera Květná v posledních letech nebyly vysazovány ryby z důvodu
změny podmínek vhodných pro chov a podporu života ryb, proto bylo jezero Květná vyjmuto
z rybářského revíru.
K bodu 3 Krajský úřad uvádí, že řízení ve výše uvedené věci probíhá na základě ustanovení
zákona o rybářství a v souladu s ostatními právními předpisy. Tato poznámka je
bezpředmětná a Krajský úřad na ni nebude dále reagovat.
Ve vztahu k výše uvedenému bylo rozhodnuto 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.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze, podle § 81 odst. 1 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. Odvolání
se podává v takovém množství stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno
vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

otisk
úředního
razítka
Ing. František Havíř v. r.
vedoucí odboru
Za správnost vyhotovení: Marta Foltýnová
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ROZDĚLOVNÍK:
Účastníci řízení:
1) Ing. František Fabičovic, Vinohrady 1041, 691 42 Valtice (doručí se zástupci
panu JUDr. Ing. Martinu Florovi, Dr., advokátovi, Lidická 57, 602 00 Brno)
2) Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 83, 638 00 Brno
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