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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane starosto, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 12. 10. 2020 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12. 10. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

v souvislosti s výpovědí nájemní smlouvy ze dne 09.12.1999, jejímž předmětem byl: 

pozemek par. Č. 48/10 v k. ú. Žumberk u Nových Hradů, vodní plocha, zapsaný u Katastrálního úřadu pro 

Jihočeský kraj, KP České Budějovice na LV č. 1 („vodní nádrž Žumberk“), nájemce Český rybářský svaz z. s., 

Jihočeský územní svaz, IČ: 00434116, Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou a předání vodní nádrže 

Žumberk vlastníkovi pozemku Obci Žár dne 30.09.2020, Vás tímto žádám o informaci, na základě jakého 

právního titulu byla vodní nádrž Žumberk zahrnuta do rybářského revíru Svinenský potok 1 (č. 423037), a to 

zejména s ohledem na obsah nájemní smlouvy ze dne 09.12.1999 ve vztahu k ustan. § 4 odst. 1, odst. 3 písm. b) 

zák. č. 99/2004 Sb., , rozhodnutí Okresního úřadu České Budějovice č. j. 8158/-231/2-Si z 03.11.1999 o povolení 

k užívání stavby vodohospodářského díla a rozhodnutí Okresního úřadu České Budějovice č. j. 2430/97-

231/Štam/PŘ-Si z 30.10.1997 o povolení k nakládání s vodami. 

Současně žádám o informaci, zda bude za daných okolností vodní nádrž Žumberk vyňata z revíru Svinenský 

potok 1 rozhodnutím Vašeho úřadu, k němuž tímto dávám podnět. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

rybářský revír Svinenský potok 1, č. rybářského revíru 423 037, jehož součástí se stala i nádrž Žumberk byl 

vytvořen v první polovině roku 2004 rozhodnutím Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, 

zemědělství a lesnictví (dále též správní orgán) dle zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Zároveň Vám sdělujeme, že na základě Vašeho podnětu (žádosti) bylo doručením této žádosti zahájeno správní 

řízení o vynětí nádrže Žumberk z rybářského revíru Svinenský potok 1, č. rybářského revíru 423 037.  
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