KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Číslo jednací: KK/4930/ZZ/21-10

vyřizuje: Ing. Václav Lupínek

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně
příslušný orgán státní správy rybářství, podle ustanovení § 29 odst. 1 a ustanovení § 67 odst. 1 písm. g)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajská zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 21
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 (dále jen „zákon o rybářství“) a ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
I.
mění
podle ustanovení § 4 odst. 6 zákona o rybářství na základě žádosti pana Pavla Bystřického,
nar. 03.01.1970, pobytem č. p. 95, 696 50 Hýsly,
rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 10.11.2000, č. j. 2645/18/2000-2220 o přenechání
výkonu rybářského práva v rybářském revíru Kozí potok 1, č. 431018, a to tak, že:
vyjímá rybník Nový u Studánky na pozemku st. p. 302 a p. č. 437 v k. ú. Studánka u Aše o výměře
4,2793 ha (v rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 2645/18/2000-2220 je rybník označen jako nádrž
Studánka (u žel. stanice) v k. ú. Studánka s výměrou 3,3 ha) z rybářského revíru Kozí potok 1,
č. 431018.
Popis revíru, který je součástí rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 10.11.2000,
č. j. 2645/18/2000-2220, po provedené změně zní:
Číslo hydrologického pořadí 1-15-05-005. Revír tvoří rybářské právo na nádržích:
koupaliště Trojmezí
Trojmezí
1,2 ha
Dolíška (u stanice Pastviny – Hranice)
Novosedly
4,4 ha
Přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán. Na nádrži Dolíška (retenční nádrž pro obec Hranice) je
zakázáno koupání, brodění a vnadění.
Voda mimopstruhová.
II.
mění
v souvislosti s výrokem I. tohoto rozhodnutí a podle ustanovení § 4 odst. 6 zákona o rybářství výměru
rybářského revíru Kozí potok 1, č. 431018 v hospodářském plánu, který je součástí rozhodnutí
Ministerstva ze dne 10.11.2000, č. j. 2645/18/2000-2200, po provedené změně zní:
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výměra MP*: 5,7 ha
Výše uvedené změny nabývají účinnosti dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Ostatní ustanovení rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 2645/18/2000-2200 ze dne 10.11.20100
zůstávají nezměněna.
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
Pavel Bystřický, nar. 03.01.1970, pobytem č. p. 95, 696 50 Hýsly
Verner Thoss, nar. 29.06.1968, pobytem Kvapilova 2847/11, 352 01 Aš
Český rybářský svaz, z. s., Západočeský územní svaz, se sídlem Tovární 281/5, Jižní Předměstí, 301 00
Plzeň, IČO: 00434124
* mimopstruhový rybářský revír
Odůvodnění
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
obdržel dne 19.10.2021 žádost pana Pavla Bystřického (dále jen „žadatel“) o vyjmutí rybníka Nový
u Studánky na st. pozemku č. 302 a pozemku p. č. 437 obě v k. ú. Studánka u Aše o výměře 4,2793 ha
(v rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 2645/18/2000-2220 je rybník označen jako nádrž Studánka
(u žel. stanice) v k. ú. Studánka s výměrou 3,3 ha) z rybářského revíru č. 431018 Kozí potok 1.
Předložené podklady k žádosti:
 manipulační řád pro vodní nádrž rybník Nový u Studánky, vypracovaný Ing. Karlem Vaštíkem
ml. v dubnu 2021, schválený za podmínek rozhodnutí Městského úřadu Aš
č. j. MUAS/29518/2021/OŽP/vp ze dne 01.09.2021, včetně výkresů;
 vyjádření Povodí Ohře, státní podnik k předloženému manipulačnímu řádu
č. j. POH/30287/2021-2/101100 ze dne 29.07.2021;
 geometrický plán pro vyznačení obvodu vodního díla č. 277-78/2019;
 rozhodnutí Městského úřadu Aš, odboru životního prostředí o vydání povolení k nakládání
s povrchovými vodami č. j. 08/016349/OŽP/vp ze dne 15.02.2010;
 rozhodnutí Městského úřadu Aš, odboru životního prostředí č. j. MUAS/29518/2021/OŽP/vp
ze dne 01.09.2021;
 sdělení Městského úřadu Aš, odboru životního prostředí č. j. OŽP/4619/2021/vp ze dne
06.10.2021 o nabytí právní moci rozhodnutí č. j. MUAS/29518/2021/OŽP/vp ze dne
01.09.2021 (nabytí právní moci dne 05.10.2021).
Krajský úřad písemností č. j. KK/4930/ZZ/21-4 ze dne 20.10.2021 oznámil všem jemu známým
účastníkům správního řízení a dotčenému správnímu orgánu zahájení správního řízení v předmětné věci
a současně jim sdělil, že mohou uplatnit své námitky a stanoviska. Téhož dne zaslal žadateli usnesení
č. j. KK/4930/ZZ//21-5 ze dne 20.10.2021 o povinnosti strpět ohledání na místě. Další usnesení
č. j. KK/4930/ZZ/21-6 ze dne 20.10.2021 zaslal krajský úřad panu Verneru Thossovi, jako majiteli
p. p. č. 405 v k. ú. Studánka u Aše, na které se nachází vypouštěcí zařízení. Účastníky řízení krajský
úřad identifikoval na základě popisu vodního díla (na parcelách st. 302, č. 405 a 437 vše v katastrálním
územím Studánka u Aše), uvedeného v rozhodnutí Městského úřadu Aš, odboru životního prostředí
č. j. MUAS/29518/2021/OŽP/vp ze dne 01.09.2021, kterým schválil manipulační řád vodního díla,
na základě geometrického zaměření hráze a pasportizace rybníka.
Dne 25.10.2021 nahlédl do správního spisu zástupce účastníka řízení tj. Českého rybářského svazu z. s.,
Západočeského územního svazu, pan Petr Dimitrov, na základě plné moci ze dne 21.10.2021.
Krajský úřad seznámil všechny jemu známé účastníky správního řízení s podklady rozhodnutí před jeho
vydáním podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu písemností č. j. KK4930/ZZ/21-9 ze dne
04.11.2011. Této možnosti žádný z účastníků správního řízení nevyužil.
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Krajský úřad se při změně předmětného rybářského revíru řídil ustanovením § 4 odst. 6 zákona
o rybářství, který upravuje změnu rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru: 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. 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. Pro vyhlášení
případných změn rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru nebo rozhodnutí o zrušení rybářského revíru
platí ustanovení odstavců 1 až 3.
Vzhledem k tomu, že správní řízení vedené v předmětné věci je návrhové (podání žádosti), prověřil
krajský úřad variantu změny předmětného rybářského revíru z podnětu vlastníka rybníka a z podnětu
vlastníka pozemku, na kterém se nachází uzavřená voda a zjistil následující skutečnosti:
Zákon o rybářství definuje rybník ustanovením § 2 písm. c) - 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 a uzavřenou vodou
ustanovením § 2 písm. g) - uzavřenou vodou vodní útvar povrchových vod, který není volně spojen
s přítokem nebo odtokem, zejména mrtvé nebo odstavené rameno vodního toku, propadlina, zatopená
umělá prohlubeň terénu, zbytková jáma po těžbě nerostů; za uzavřenou vodu se nepovažuje vodní útvar
nebo jeho část, ve kterém je prováděna hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem.
Z výpisu z Katastru nemovitostí vyhotoveným dálkovým přístupem dne 20.10.2021 vyplývá,
že pozemek p. č. 437 v k. ú Studánka u Aše (druh pozemku – vodní plocha, způsob využití – rybník), a
stavební parcela č. 302 v k. ú. Studánka u Aše (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí
stavby je vodní dílo, hráz) jsou ve vlastnictví žadatele. Z evidence vodních toků (CEVT) na webových
stránkách Ministerstva zemědělství vyplývá, že předmětný pozemek je volně spojen s přítokem nebo
odtokem – LBP (levobřežní přítok) Rokytnice ústící do rybníka Nový, IDVT 10233496 (Identifikátor
vodního toku podle Ministerstva zemědělství spravovaný jednotlivými správci. Tento identifikátor je
přiřazován celému toku od ústí k prameni.); bezejmenný tok IDVT 10231039 a HVT (hraniční vodní
tok) Rokytnice č. B 2, 4, IDVT 10100814. Krajský úřad prověřil, zda v případě, že se jedná o hraniční
tok, nemůže být věcně a místně příslušným orgánem státní správy rybářství Ministerstvo zemědělství
podle § 22 odst. 2 zákona o rybářství - Ministerstvo vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír v případě,
že se rybářský revír nachází na území více krajů, na území, v nichž se nacházejí hraniční vody, a to i na
území národních parků a vojenských újezdů a pro potřeby státních podniků na jimi spravovaném území.
Stanovuje nebo upravuje závazné hospodářské ukazatele rybářského revíru. Podle Čl. 2 odst. 1
Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách
v oblasti vodního hospodářství (66/1998 Sb., SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí) jsou hraniční
vody definovány následovně: Hraniční vody jsou: a) úseky vodních toků nebo jejich hlavních ramen,
jejichž střednice tvoří státní hranice, b) vodní toky, které jsou protínány státními hranicemi, v oblasti
15 metrů na obě strany od profilu křížení, c) úseky vodních toků Labe a Ohře, jimiž probíhají státní
hranice, d) ostatní povrchové a podzemní vody v místě, kde je protínají státní hranice. Vzhledem
k tomu, že tok Rokytnice se v místě předmětného rybníku nachází cca 2 km a více od státních hranic,
nelze v tomto konkrétním případě vodní tok Rokytnice považovat za hraniční. Věcně a místně
příslušným orgánem je tak krajský úřad. Z popsané skutečnosti je zřejmé, že se o uzavřenou vodu
nejedná, neboť existuje volné spojení s přítoky uvedených potoků. Krajský úřad v této věci odkazuje
na rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 As 38/2018 -33 ze dne 21.06.2018, který uvádí, že z účelu
zákona o rybářství je nutno dovodit, že pojem „uzavřená voda“ se účelově vztahuje k pojmu „rybářský
revír“. Rybářský revír by přitom měl být oddělen od ostatních rybářských revírů, tedy neměl by být
možný volný pohyb ryb mezi jednotlivými revíry. Z toho lze dovodit zásadu stanovení jejich hranic
v takových místech, která zabraňují, resp. v podstatné míře omezují migraci ryb. Za volné spojení je
tak nutno považovat takové spojení, které umožňuje běžnou migraci ryb.
Krajský úřad si v souladu s ustanovením § 3 správního řádu ověřil skutečný stav věci ohledání na místě
dne 03.11.2021 (usnesení č. j. KK/4930/ZZ/21-5 a č. j. KK/4930/ZZ/21-6 obě ze dne 20.10.2021).
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Z ohledání na místě krajský úřad sepsal protokol č. j. KK/4930/ZZ/21-8 ze dne 03.11.2021. Na místě
krajský úřad zjistil, že se na předmětném pozemku nachází vodní dílo. Dílo je tvořeno hrází, na níž se
nachází komunikace, nádrží a technickým zařízením (vypouštěcím objektem). Hráz je oddělena jako
nová stavební parcela č. 302 v k. ú. Studánka u Aše (součástí je dle Katastru nemovitostí stavba vodní
dílo: hráz ohrazující umělou vodní nádrž). Údolní nádrž je vzhledem k pozici na vodním toku
provedena jako průtočná s čelní nehomogenní hrází s jílovým těsněním. Nádrž je vybavena výpustným
potrubím z PVC 200 (vyvložkované potrubí z BET 500) a rámovým bezpečnostním přelivem
s navazující odpadní štolou. Výpustné potrubí z PVC má délku 91,5 m a je vedeno od paty hráze do
prostoru pod hrází, kde je vyústěno do spojovací šachty o rozměrech 2,1 x 2,4 m. Na konci výtokového
potrubí v šachtě je umístěno šoupátko, které umožňuje regulaci odtoku vody z rybníka, případné úplné
uzavření potrubí. V šachtě se výpustné potrubí spojuje s odpadní štolou a ze šachty do potoka voda
odtéká potrubím z BET 1400. Konec potrubí v patě hráze je volný bez vtokového objektu. Existence
přítoků podle Centrální evidence vodních toků byla prokázána (HVT Rokytnice č. B 2,4 IDVT
10100814; bezejmenný tok IDVT 10231039, LBP Rokytnice ústící do rybníka Nový IDVT 10233496).
Z ohledání na místě i z evidence vodních toků (CEVT) je zřejmé, že předmětná vodní nádrž svým
charakterem nenaplňuje definici uzavřené vody podle ustanovení § 2 písm. g) zákona o rybářství.
Poté co krajský úřad vyloučil, že by se v konkrétním případě jednalo o zavřenou vodu, zaměřil se
na možnost, zda se v tomto konkrétním případě může jednat o rybník ve smyslu zákona o rybářství.
Z popisu z ohledání na místě je zřejmé, že vodní dílo je rybník, který je tvořen hrází, nádrží a dalšími
technickými zařízeními. O tom, že vodní dílo je vodní nádrží určenou především k chovu ryb pojednává
schválený manipulační řád pro vodní nádrž rybník Nový u Studánky, vypracovaný Ing. Karlem
Vaštíkem ml. v dubnu 2021 (dále jen „manipulační řád“) a to následovně cit.: Předmětem
manipulačního řádu je historická vodní nádrž „rybník Nový u Studánky“ o celkové výměře 4,34 ha. Rok
vybudování není známý, nicméně rybník je starý minimálně 250 let, protože se objevuje na mapách I.
vojenského mapování prováděného v letech 1764 – 1768 pod názvem Neue T (Neue Teich = Nový
rybník). Údolní nádrž je vzhledem k pozici na vodním toku provedena jako průtočná s čelním
nehomogenní hrází s jílovým těsněním. Funkce nádrže je krajinotvorná, rekreační a dále je určena pro
sportovní rybaření. Chov ryb je v současné době v nádrži realizován a předpokládá se i nadále viz
kapitola A.3 Účel vodního díla v manipulačním řádu. Je nepochybné, že vodní dílo je rybníkem
určeným především k chovu ryb.
V neposlední řadě se krajský úřad zabýval tím, zda se jedná rybník, ve kterém lze regulovat vodní
hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení. Tato otázka byla v uplynulých řízeních se stejným
předmětem (spis zn. 5465/ZZ/18 a č. j. KK/2553/ZZ/19) již řešena, kdy odvolací správní orgán tj.
Ministerstvo zemědělství potvrdilo, že předmětný rybník nebylo možné zcela vypustit, ani slovit. Po
provedených řízeních vlastník objektu provedl stavební úpravy rybníka. Nově má rybník dle
manipulačního řádu výpusť. Nádrž je vybavena výpustným potrubím z PVC 200 (vyvložkované potrubí
z BET 500) a rámovým bezpečnostním přelivem s navazující odpadní štolou. Výpustné potrubí z PVC
má délku 91,5 m a je vedeno od paty hráze do prostoru pod hrází, kde je vyústěno do spojovací šachty o
rozměrech 2,1 x 2,4 m. Na konci výtokového potrubí v šachtě je umístěno šoupátko, které umožňuje
regulaci odtoku vody z rybníka, případné úplné uzavření potrubí. V šachtě se výpustné potrubí spojuje
s odpadní štolou a ze šachty do potoka voda odtéká potrubím z BET 1400. Konec potrubí v patě hráze je
volný bez vtokového objektu. O manipulaci s vodou pojednává část C. schváleného manipulačního
řádu, který byl schválen rozhodnutím Městského úřadu Aš č. j. MUAS/29518/2021/OŽP/vp ze dne
01.09.2021, které nabylo právní moci dne 05.10.2021. Nakládání s vodami spočívá v oprávnění
vzdouvat a akumulovat povrchové vody z vodního toku Rokytnice ve vodní nádrži pro extentivní chov
ryb v celkovém množství 91 700 m3 při maximální hladině vzduté vody. Minimální zůstatkový průtok
(MZP) byl stanoven na 10 l/s. Vypouštění nádrže se ve výjimečných případech (opravy, revize) nebo
v období 1x za 5 let provede plným otevřením ručního šoupátka ve spojovací šachtě na konci
výpustného potrubí. Je zřejmé, že se jedná o rybník, který lze zcela vypustit a slovit.
Z předložených podkladů a ohledáním na místě krajský úřad zjistil, že se jedná o rybník, který 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 a splňuje tak
definici ustanovení § 2 písm. c) zákona o rybářství.
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S vyjmutím předmětného rybníka z předmětného rybářského revíru došlo ke změně výměry
předmětného rybářského revíru. Krajský úřad odečetl od původní výměry 9,00 ha, výměru 3,3 ha,
obě výměry vycházejí z rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 2645/18/2000-2200 ze dne
10.11.2000.
Toto rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 4 odst. 8 zákona o rybářství doručuje veřejnou vyhláškou
tak, že zdejší odbor zajistí vyvěšení rozhodnutí po dobu 30 dnů na úřední desce Krajského úřadu
Karlovarského kraje. Rozhodnutí nabyde právní moci po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne jeho vyvěšení
na úřední desce Krajského úřadu Karlovarského kraje a po marném uplynutí lhůty pro podání odvolání.
Poučení účastníků
V souladu s ustanovením § 81 a násl. správního řádu může účastník proti tomuto rozhodnutí podat
odvolání, a to k Ministerstvu zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, prvním dnem této lhůty
je den následující po dni oznámení rozhodnutí.
V Karlových Varech dne 06.12.2021

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
vyvěšeno dne:
sejmuto dne:
doručeno dne (30. den od vyhlášení):

Rozdělovník:
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
Pavel Bystřický, nar. 03.01.1970, pobytem č. p. 95, 696 50 Hýsly
Verner Thoss, nar. 29.06.1968, pobytem Kvapilova 2847/11, 352 01 Aš
Český rybářský svaz, z. s., Západočeský územní svaz, se sídlem Tovární 281/5, Jižní Předměstí, 301 00
Plzeň, IČO: 00434124, IDDS: zasm3mw
Dotčený správní úřad:
Městský úřad Aš, odbor životního prostředí, Kamenná 473/52, 352 01 Aš, IDDS: 5nubqy8

Ostatní:
Krajský úřad Karlovarského kraje – ke zveřejnění (úřední deska + internet)
Na vědomí – do 15 dnů po nabytí právní moci:
Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Těšnov 65/17, Nové Město,
110 00 Praha 1, IDDS:yphaax8
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