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               Domanínský zpravodaj 
                                                                                     
 
                                                                                   Duben 2010 – číslo 66 
 
 
 

Informace ze zastupitelstva 
 

Z jednání zastupitelstva obce Domanína ze dne 23.03.2010 vyjímáme: 
 

• ZO vzalo na vědomí zprávu finančního výboru, který neobjevil žádné významné prohřešky 
v hospodaření obce a pověřilo pana starostu obesláním dlužníků a vypracováním dodatků 
smluv k nájmům, kde bude změněn termín úhrady na 15. v každém měsíci a zapracováno 
0,05% penále z prodlení.  

• Na základě iniciativy zastupitele p. Zegermachera  bylo zahájeno výběrové řízení na funkci 
stavebního a urbanistického koordinátora rozvoje obce Domanín.  Byli osloveni dva 
uchazeči: Atelier LT spol. s r. o. České Budějovice a Dipl. Ing. Lukáš Kvídera, Lužnice. 
Zastupitelstvo obdrželo od obou subjektů materiály k jednání elektronickou poštou. 
Zástupci byli ZO vyzváni k osobnímu jednání a představení vizí o budoucnosti obce 
Domanín 4. Května 2010od 18.00 hod. Na základě předložených koncepcí a prezentací 
bude rozhodnuto o obsazení tohoto odborného poradního orgánu. 

• Místostarosta p. Neumann představil pracovní verzi provozního řádu na koupaliště ve 
správě obce (rybník Nový) a podmínkami výkonu rybářského práva na tomto rybníce.  Byl 
prodiskutován a schválen rybářský řád i ceny a podmínky získání povolenek k lovu ryb na 
rok 2010.  Dokumenty jsou vyvěšeny na úřední desce. 

 
 

Z jednání zastupitelstva obce Domanína ze dne 20.04.2010 vyjímáme: 
 

• Vzhledem k tomu, že končí nájemní smlouvy p. Ing. J. Ježkovi, p. Ing. J. Podolákovi a p. 
Ing. K. Zbudilovi na pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce, zastupitelstvo 
odsouhlasilo na základě návrhu starosty obce p. Michala vyhlášení záměru pronájmu těchto 
zemědělských pozemk  

• Bylo konstatováno, že spol. ENKI, o.p.s. vyklidí a předá zastupitelstvu obce do konce 
měsíce dubna nebytové prostory v Domaníně č. p. 101 – hospoda, které využívala jako 
sklad především pro přístroje a tiskoviny. Bylo prodiskutováno, upraveno a schváleno 
znění nájemní smlouvy s novou nájemkyni p. Matějkovou. 
           zpracoval Ing. V. Jirka 
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Informace z OÚ 

 
• za vydatné pomoci dobrovolných hasičů, členů zastupitelstva, jejich rodinných příslušníků, 

paní Hejlové Evy a paní Valhové byl proveden jarní úklid parčíků. 
• členové Mysliveckého sdružení Pláně provedli úklid stok podél všech přístupových 

komunikací na katastru obce Domanín 
• Technické služby Třeboň s. r. o. zametli po zimním posypu většinu komunikací ještě před 

Velikonocemi 
• poděkování patří dobrovolným hasičům za úklid nepořádku v návesním rybníku, sběr 

železného šrotu a v neposlední řadě za to, že po dvou letech má obec Domanín májku 
• byla provedena kontrola čerpání dotace na opravu kapličky Sv. Václava – poskytovatelem 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a do dvou měsíců by měly být finanční 
prostředky na účtu obce 

• na obecním úřadě je k nahlédnutí hromadný předpisný seznam na daň za nemovitostí a 
pozemků na rok 2010 

• byla opravena dlažba u vstupu do obchodu a vylepeny bezpečnostní pásy 
• došlo k předání nebytového prostoru v č. p. 101 paní Miladě Matějkové k provozování 

živnosti 
• na obecním úřadě je možno zakoupit povolenku k lovu ryb na rok 2010 

 
 

CZECH POINT 
 

Připomínáme občanům, že na obecním úřadě bylo zřízeno pracoviště CZECH POINT a je zde 
možno získávat tyto informace: 
 
Výpisy z veřejných evidencí 
- obchodní rejstřík   
- živnostenský rejstřík 
- katastr z nemovitostí 
Zde není ověřována totožnost žadatele. Je nutno pouze uvést u výpisu z obchodního rejstříku IČ 
subjektu, u výpisu z živnostenského rejstříku IČ podnikatele či fyzické osoby a u výpisu 
z katastru nemovitostí název katastrálního území a číslo listu vlastnictví. 
Cena za 1. stranu výpisu je 100,- Kč a každá další stránka 50,- Kč. 
 
Výpisy z neveřejných evidencí 
- rejstřík trestů 
Nutno předložit občanský průkaz nebo cestovní pas. 
Cena za výpis je 50,- Kč. 
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O z n á m e n í  

o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky 
 
Starosta obce Domanín podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

o z n a m u j e 
 

1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční dne 
 

28. května 2010 od 14.00 do 22.00 hodin 
a 

29. května 2010 od 8.00 do 14.00 hodin 
 

2. Místem konání voleb do Parlamentu České republiky je: 
ve volebním okrsku čís. 1 – zasedací místnost Obecního úřadu v Domaníně pro 
voliče bydlících v Domaníně. 
 

3. Voliči bude umožněné hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem 
České republiky). 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. 
 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 
 

Kultura 
 

Dětský den 
Dětský den se chystá na nedělní odpoledne 30. května. Přesný čas a ostatní 

informace budou vyvěšeny na obvyklých místech. 
 

Rybářské závody  
V neděli 6. června se koná 8. ročník Memoriálu Pavla Mejty. Všichni, kteří mají zájem, 

mohou přijít v 8:30 hodin na koupaliště za Domanínem. 
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PROVOZNÍ ŘÁD  
 

k využívání rybníka Nový   
parcela p.č. KN 1467 v k.ú. Domanín 

 
Rybník je určen na základě rozhodnutí ZO ze dne 23. 3. 2010 k tomuto využívání -   koupání, 
rybolov, soutěže v rybolovu. 
 

1) Koupání, využití přilehlých ploch a vodní sporty jsou zdarma a to na vlastní nebezpečí. Na 
rybníku není organizován dohled ani plavčík. 
Každý návštěvník je povinen při odchodu od rybníka uklidit své místo.  
Stanování, kempování a rozdělávání ohňů je zakázáno. 

2)  Sportovní rybolov se řídí platným rybářským řádem. 
3) Rybolov je umožněn pouze občanům s trvalým pobytem v obci a majitelům rekreačních objektů. 
4) Hostům penzionů bude rybolov umožněn za předpokladu, že provozovatel zařízení má uhrazeny 

veškeré poplatky spojené s provozem.(tj. vodné, stočné, odvoz komun. odpadu, poplatek za 
rekreační a lázeňský pobyt) 

5)  Zodpovědnou osobou obce Domanín za provoz rybníka je p. Zdeněk Neumann, Domanín 107, 
379 01 Třeboň, tel. 724192167 

 
 
 

 Podmínky výkonu rybářského práva 
platné pro rybník Nový (koupaliště) 

od 23. března 2010 
 

I. Lov ryb 
1) Lov ryb smí být prováděn na rybníce zpravidla lovem na udici nejvýše na 2 udice. 

2) Při lovu na rybníce je osoba provádějící lov povinna mít u sebe povolenku k lovu a na požádání je 
předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě zástupci pověřeným obcí Domanín nebo 
osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky. 

3) Osoba provádějící lov je povinna vyznačit při odchodu v povolence počet, druh a hmotnost 
ulovených ryb. 

 

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb 
1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve. 

2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb na rybníce Nový jsou: 
a) candát obecný (Stizostedion lucioperca) 45 cm,  
b) kapr obecný (Cyprinus carpio) 45 cm,  
c) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm,  
d) sumec velký (Silurus glanis) 90 cm,  
e) štika obecná (Esox lucius) 50 cm,  
f) úhoř říční (Anguilla anguilla) 45 cm,  
g) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm,  
h) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm.  
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III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru 
1) Denní doby lovu ryb na rybníce Nový jsou:  

a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,  
b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin,  
c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin,  
d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin.  
2) Denní doby lovu ryb jsou uvedeny v příslušném ročním období. 

 
IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru 

Od 1. ledna do 15. června jsou hájeni:  
a) candát obecný (Stizostedion lucioperca),  
b) sumec velký (Silurus glanis),  
c) štika obecná (Esox lucius).  

 
Od 1. září do 30. listopadu je hájen úhoř říční (Anguilla anguilla).  
Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník jednovousý (Lota lota).  
 
 
IV. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybníku 

1) Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na plavanou, 
lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov muškařením, čeřínkováním  

2) Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Lov ryb z plavidla je zakázán.  

3) Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za 
předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení 
manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.  

4) Lov přívlačí nebo hlubinnou přívlačí se smí provádět v době od 16. června do 31. prosince.  

5) Lov čeřínkováním se smí provádět v době od 16. června do 31. prosince.  

Ulovené ryby, které  
a) nedosahují nejmenší lovné míry,  
b) byly uloveny v době hájení, nebo  
c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,  
 
        musí být šetrně vráceny zpět do vody 
 

Osoba provádějící lov si smí přisvojit v jednom dnu nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto 
úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, sumce nebo jejich kombinace. Byla-li si osobou 
provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením 
denní lov.  

Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, 
do které uvede datum, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryby zapisuje osoba 
provádějící lov po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody do úlomkového lístku. 
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VI.  Zakázané způsoby lovu 
1) Při lovu se zakazuje  

a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,  
b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet 

ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,  
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.  

2) Dále se zakazuje lov  
a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování,  
b) vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb,  
c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky,  
d) ze zvláštních plovoucích zařízení   
e) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém 

znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky  
f) ryb do slupů, vrší,  
 

VII. Přístup na pozemky 
Držitelé povolenky k lovu mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, 

pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při 
tom způsobí.  

VIII. Oprávnění rybářské stráže 
Rybářská stráž je oprávněna  

a) kontrolovat  
  - osoby lovící ryby, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně  

b) požadovat  
  - od osoby lovící ryby prokázání její totožnosti, předložení platné povolenky k lovu  

c) zadržet  
- povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto řádem 

         - úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek  
 

IX. Osoba provádějící lov je povinna 
 

a) mít při lovu vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb, 
b) po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky v oddílu 

II povolenky k lovu a do 15 dní povolenku odevzdat jejímu vydavateli (Evidence docházky a 
úlovků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě, 

c) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu II povolenky k lovu (Evidence 
docházky a úlovků) 
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Cena  povolenky k lovu ryb pro rok 2010 
 

Děti do 15 let  : 
 

Denní …………………………....50,- Kč 
Týdenní ………………………..100,- Kč 
Měsíční..……………………......200,- Kč 
Roční ………....………………..300,- Kč  

 
 
Dospělí : 
 

Denní …………………………....100,- Kč 
Týdenní …………………………250,- Kč 
Měsíční………………………......350,- Kč 
Roční …………………….............500,- Kč + brigáda 4 hod. 

 
 
 
Brigádu, rybářské závody a kontrolu rybaření provádí a organizuje osoba pověřená obecním 
úřadem. Od brigády jsou osvobozeni důchodci.  
Zakoupení povolenky k lovu je možné na OÚ  Domanín v úředních hodinách.  
Na základě vystaveného pokladního dokladu bude pověřenou osobou vystavena povolenka k lovu 
ryb. 
Brigádní hodiny je možné uhradit částkou 125,- Kč/ hod. 
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