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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane doktore,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 26. 4. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 26. 4. 2021, která byla doručena jak
do datové schránky úřadu tak i zároveň na elektronickou adresu podatelny, a v níž požadujete poskytnutí
následujících informací:

Podáním ze dne 8.7.2020 jsem požádal o „zaslání scanu či fotokopie rozhodnutí příslušného orgánu
státní správy rybářství o vyhlášení rybářského revíru v lokalitě pískovny v katastrálním území Jindřiš, obec
Rodvínov, okres Jindřichův Hradec, který je součástí rybářského revíru označeného ‚421 052 - Nežárka 4 Pískovna Jindřiš‘ MO ČRS Jindřichův Hradec. Vodní plocha pískovny je tvořena parcelami 2074, 2817, 2818,
2819, 2826, 2827, 2830, 2832, 2833,2835 obec Rodvínov, k.ú. Jindřiš.“
Podle Vaší odpovědi ze dne 13.7.2020 čj. KUJCK 87329/2020 mi takové rozhodnutí nemůžete
poskytnout, neboť „na této pískovně nebyl příslušným orgánem státní správy rybářství vyhlášen rybářský revír
a pískovna v Jindřiši není v popisu rybářského revíru 4 Nežárka uvedena“.
Jelikož od tohoto Vaše sdělení zřejmě došlo ke změně (na pískovně je po půlroční pauze znovu prováděn
rybolov), prosím o zaslání příslušného dokumentu, na jehož základě je v současné době tato pískovna rybářským
revírem. Pokud snad byla tato pískovna do popisu rybářského revíru „Nežárka 4“ jen dodatečně
doplněna, žádám nejen o zaslání příslušného rozhodnutí, ale i o zaslání žádosti (návrhu) subjektu,
který o takové dodatečné doplnění požádal, jakož i o zaslání dalších písemných podkladů
(materiálů), na jejichž základě byl návrh posouzen a bylo o něm rozhodnuto.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví prověřil, že od naší odpovědi ze dne 13. 7. 2020
č.j. KUJCK 87329/2020, nedošlo k žádné změně na pískovně Jindřiš a z těchto důvodů Vám nemůžeme
poskytnout rozhodnutí příslušného orgánu státní správy rybářství o vyhlášení rybářského revíru v lokalitě
pískovny v katastrálním území Jindřiš, obec Rodvínov, neboť na této pískovně nebyl příslušným orgánem státní
správy rybářství vyhlášen rybářský revír a ani tato pískovna nebyla dodatečně zařazena do rybářského revíru
Nežárka 4, č. rybářského revíru 421 052, jak je uvedeno ve Vaší žádosti.
Rybářský revír Nežárka 4, č. rybářského revíru 421 052, je vyhlášen příslušným orgánem státní správy rybářství,
ale jeho součástí není pískovna v katastrálním území Jindřiš a uživatelem tohoto rybářského revíru je Český
rybářský svaz, z. s., Jihočeský územní svaz, Rybářská 237, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00434116.
Popis rybářského revíru Nežárka 4 zní: „Přítok Lužnice. ČHP 1-07-03-025, 028, 029, 031, 049, 051, 053. Od jezu
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v Dolním Žďáru (ř.km 39) až k jezu v Dolním Skrýchově (ř.km 48,5). K revíru patří úsek Hamerského potoka od
vtoku do Nežárky až k hrázi nádrže Vajgar včetně potoka Radouňského mimo rybník Březský až k hrázi rybníka
Kröpfl. K rybářskému revíru patří nádrž: Polívka horní, k. ú. J. Hradec, 0,8 ha. Voda mimopstruhová.“
Na pískovně v k. ú. Jindřiš není v současné době vyhlášen rybářský revír příslušným orgánem státní správy
rybářství ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 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 a ani tato pískovna není součástí žádného jiného rybářského revíru vyhlášeného příslušným
orgánem státní správy rybářství. Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví v současné době nevede
žádné správní řízení ve věci vyhlášení rybářského revíru na pískovně Jindřiš a ani správní řízení o zařazení této
pískovny do rybářského revíru Nežárka 4.
S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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