
Městský úřad Týn nad Vltavou 
Rada městského zastupitelstva 
náměstí Míru 2 
375 01 Týn nad Vltavou 
________________________ 
 
 Český rybářský svaz, místní organizace Týn nad Vltavou, Zadní Podskalí č. p. 773, 
zastoupená Jaroslavem Švehlou-předsedou místní organizace a Ing. Eduardem Frýbou-
jednatelem místní organizace, navrhujeme níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít s 
„M ěstem Týn nad Vltavou“. 
 

DOHODU O UŽÍVÁNÍ CYKLOSTEZKY 
 

 Vzhledem k tomu, že město Týn nad Vltavou je vlastníkem vybudované cyklostezky, 
která vede po trase od „Starého Mostu“ po osadu Břehy převážně v těsné blízkosti toku řeky 
Vltavy a  v Náhonu v osadě Břehy“, vede cyklostezka ve větší části po hraně břehu “ a dále  
po trase k Hněvkovické přehradě. Vzhledem k tomu navrhujeme, že „Český rybářský svaz, 
místní organizace Týn nad Vltavou v tomto zájmovém území vykonává hospodaření na 
svěřeném revíru pod názvem VLTAVA 20 Kořensko, registrační číslo rybářského revíru 
421 090. a vlivem vybudování předmětné cyklostezky je hospodaření na výše uvedeném 
rybářském revíru ve velké míře zhoršeno a některé činnosti bez uzavření „DOHODY O 
UŽÍVÁNÍ CYKLOSTEZKY jsou znemožněny. 
 
 Z výše uvedených důvodů navrhuje Český rybářský svaz, místní organizace Týn nad 
Vltavou tuto 
 

D o h o d u  o  u ž í v á n í  c y k l o s t e z k y 
 

1. Město Týn nad Vltavou umožní Českému rybářskému svazu, místní organizaci Týn nad  
    Vltavou konání tří sportovních akcí „Každoroční konání tradičních rybářských závodů     
    mládeže a dospělých s celorepublikovou  působností a třetí spolkovou akci se zapojením  
    Vltavotýnských spolků a družebních rybářských organizací.  
    K zajištění výše uvedených akcí požadujeme uzavření provozu cyklostezky v úseku  
    „Náhona u osady Bedrník, až  po výjez na silnice III/1472 v osadě Břehy. Termín konání 
    uvedených akcí bude minimálně jeden měsíc před vlastním konáním ohlášen městu Týn  
    nad Vltavou  - odbor dopravy.  
2. Dále požadujeme povolení jízdy po komunikaci cyklostezky pro potřeby zarybnění  

„Náhona pod osadou Břehy minimálně 2x ročně. Zarybnění bude provedeno vozidlem                
které nepřesáhne celkovou hmotnost s nákladem 5 tun. Potřebný čas pro jedno zarybnění  
1 hodina s provedením většinou v dopoledních hodinách v pracovní dny. 

3. Dále požadujeme povolení jízdy po komunikaci cyklostezky pro potřeby navezení materiálu 
    pro potřeby konání sportovních akcí uvedených v bodě 1. „Dohody o užívání cyklostezky“  
    Vozidlo které bude navážet materiál nepřesáhne  hmotnost s nákladem 5 tun. 

  
   
V Týně nad Vltavou dne 17.10.2011 
 
 
……………………………..      …………………………… 
Ing. Eduard Frýba-jednatel      Jaroslav Švehla-předseda     


