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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 108 odst.
1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů,
který je odvolacím správním orgánem podle ustanovení § 89 odst. 1 a § 178 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 92a písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
rozhodlo
o odvolání spolku LÍŠTÍ, z.s., se sídlem č.p. 27, 391 36 Sudoměřice u Tábora,
IČ: 04334906 (dále jen odvolatel), ze dne 7.2.2019 proti usnesení Krajského úřadu
Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen
Krajský úřad), č.j. KUJCK 2842/2019/OZZL/3 (sp.zn. OZZL 122556/2018/vlza), ze dne
9.1.2019, jímž bylo podle ustanovení § 95 odst. 1 správního řádu v souladu
s § 96 odst. 1 správního řádu zahájeno přezkumné řízení rozhodnutí Městského úřadu
Tábor,
odboru
životního
prostředí
ze
dne
13.12.2017,
č.j.
METAB
53071/2017/OŽP/VFiř,
t a k t o:
podané odvolání zamítá a napadené usnesení KUJCK 2842/2019/OZZL/3 (sp.zn.
OZZL 122556/2018/vlza), ze dne 9.1.2019 se v souladu s § 90 odst. 5 správního řádu
potvrzuje.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad obdržel dne 4.10.2018 od Městského úřadu Tábor, odboru životního
prostředí (dále jen vodoprávní úřad) odvolání spolku LÍŠTÍ z.s., se sídlem č.p. 27,
391 36 Sudoměřice u Tábora ze dne 15.8.2018. Odvolání bylo podáno proti
rozhodnutí vodoprávního úřadu č.j. METAB 53071/2017/OŽP/VFiř ze dne 13.12.2017,
kterým bylo:
o pod bodem 1 povoleno nakládání s podzemními vodami – jejich odběr dle
§ 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona z vodního díla „Modernizace trati
Sudoměřice – Votice“ SO 71-71-03 Sudoměřice – Červený Újezd, náhrada
studní v Sudoměřicích v km 95,300 na pozemku p.č. 559/2 v k.ú. Sudoměřice
u Tábora,
o pod bodem 2 povoleno odstranění stavby vodního díla dle § 15 odst. 1 vodního
zákona, a to zasypáním 4 jímacích objektů (studní) na pozemku p.č. 559/2 v k.ú.
Sudoměřice.
o pod bodem 3 povolena stavba vodního díla Modernizace trati Sudoměřice –
Votice“ SO 71-71-03 Sudoměřice – Červený Újezd, náhrada studní
v Sudoměřicích v km 95,300 na pozemku p.č. 559/2 v k.ú. Sudoměřice
u Tábora (dále jen stavba)
Krajský úřad rozhodl dne 30.11.2018 pod č.j. KUJCK 142684/2018/OZZL/2, sp. zn.
OZZL 122556/2018/vlza o uvedeném odvolání proti výše citovanému rozhodnutí
vodoprávního úřadu tak, že odvolání proti výroku týkajícího se nakládání s vodami
jako nepřípustné zamítl a odvolání proti výroku týkajícího se povolení stavby zamítl
jako opožděné.
Současně při zkoumání spisové dokumentace shledal důvody k zahájení
přezkumného řízení a vydal usnesení o zahájení přezkumného řízení dne 9.1.2019
s č.j. KUJCK 2842/2019/OZZL/3. Proti uvedenému usnesení podal odvolání spolek
LÍŠTÍ z.s.
Vzhledem k tomu, že Krajský úřad neshledal podmínky pro postup dle ustanovení §
87 správního řádu, bylo odvolání spolu se stanoviskem Krajského úřadu a se
spisovým materiálem postoupeno Ministerstvu zemědělství, odboru státní správy ve
vodním hospodářství a správy povodí (dále jen Ministerstvo zemědělství), jako
příslušnému odvolacímu správnímu orgánu ke konečnému rozhodnutí.
Ministerstvo nejprve posoudilo podané odvolání z hlediska jeho přípustnosti
a včasnosti. Zjistilo, že odvolání je přípustné, neboť bylo podáno účastníkem řízení
proti usnesení, u nějž právní předpisy nevylučují odvolání. Dále ze spisu vyplývá, že
odvolání proti tomuto usnesení bylo uplatněno včas, tzn., že bylo podané v zákonem
stanovené patnáctidenní lhůtě.
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V obecné rovině platí, že podle ustanovení § 94 odst. 1 správního řádu
přezkoumávají správní orgány z moci úřední pravomocná rozhodnutí v přezkumném
řízení v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu
s právními předpisy. Citované ustanovení je zaměřeno tedy a především na
přezkoumávání zákonnosti pravomocných rozhodnutí a také na řízení, které jim
předcházelo, nikoliv na věcnou správnost nebo jiná hlediska. Podnět k provedení
přezkumného řízení není návrhem na jeho zahájení.
Dle ustanovení § 95 odst. 1 správního řádu příslušný správní orgán zahájí přezkumné
řízení, pokud po předběžném posouzení věci dojde k závěru, že lze mít důvodně za
to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Podle § 96 odst. 1
správního řádu lze usnesení o zahájení přezkumného řízení vydat nejdéle do 2
měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného
řízení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci.
Ministerstvo zemědělství dále v obecné rovině uvádí, že na základě samotného
usnesení o zahájení přezkumného řízení nedochází ke vzniku, změně či zániku práv
nebo povinností účastníků řízení. Takové právní důsledky má až případné rozhodnutí
v přezkumném řízení o změně či zrušení přezkoumávaného rozhodnutí. V případě
odvolání proti usnesení o zahájení přezkumného řízení proto odvolací správní orgán
pouze zkoumá, jestli bylo přezkumné řízení zahájeno příslušným správním orgánem
ve věci pravomocného rozhodnutí, které není vyloučeno z přezkoumání v rámci
přezkumného řízení, zda usnesení o zahájení přezkumného řízení bylo vydáno ve
lhůtách stanovených správním řádem a zda toto usnesení má zákonem stanovené
náležitosti. V rámci posouzení posledního z uvedených hledisek pak odvolací správní
orgán především zkoumá, jestli je z výroku usnesení dostatečně zřejmé, kterého
rozhodnutí se zahájení přezkumného řízení týká, a zda jsou v odůvodnění dostatečně
specifikovány skutečnosti vzbuzující pochybnosti o tom, že přezkoumávané
rozhodnutí je v souladu s právními předpisy.
Je třeba uvést, že odvolací správní orgán neposuzuje usnesení o zahájení
přezkumného řízení z toho hlediska, zda přezkoumávané rozhodnutí trpí skutečně
vytčenými vadami, resp. zda skutečně bylo vydáno v rozporu s právními předpisy.
Posouzení této otázky náleží odvolacímu správnímu orgánu až v rámci případného
řízení o odvolání proti rozhodnutí vydanému v přezkumném řízení ve věci samé.
Ministerstvo zemědělství dále uvádí, že dojde-li k zamítnutí odvolání pro opožděnost
nebo nepřípustnost, je k přezkumu rozhodnutí orgánu prvního stupně příslušný
odvolací orgán. Ministerstvo ověřilo, že dané přezkumné řízení bylo zahájeno
usnesením ze dne 9.1.2019 s č.j. KUJCK 2842/2019/OZZL/3 v souladu
s ustanovením § 95 odst. 1 správního řádu Krajským úřadem, jako nadřízeným
správním orgánem vodoprávního úřadu, a to ve věci pravomocného stavebního
povolení a souvisejícího povolení k nakládání s podzemními vodami, které nabylo
právní
moci
dne
18.1.2018
a které není vyloučeno z přezkoumání v rámci přezkumného řízení. Ze zaslané
spisové dokumentace Ministerstvo zemědělství zjistilo, že usnesení Krajského úřadu
ze dne 9.1.2019 bylo vydáno ve lhůtě do 1 roku od právní moci přezkoumávaného
rozhodnutí vodoprávního úřadu ve smyslu § 96 odst. 1 správního řádu, resp. nezjistilo
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nedodržení subjektivní 2 měsíční lhůty dle citovaného ustanovení, jejíž počátek běhu
vztáhl Krajský úřad k datu vydání rozhodnutí o odvolání ze dne 30.11.2018.
Ministerstvo zemědělství dále sděluje, že napadené usnesení Krajského úřadu má
náležitosti rozhodnutí dle § 68 správního řádu, jeho výrok je dostatečně určitý a
v jeho odůvodnění jsou dostatečně uvedeny skutečnosti, na základě nichž Krajský
úřad dospěl po předběžném posouzení věci k závěru, že lze mít důvodně za to, že
rozhodnutí vodoprávního úřadu bylo vydáno v rozporu s právními předpisy.
Námitku odvolatele, že předmětné usnesení o zahájení přezkumného řízení je
nezákonné, Ministerstvo zemědělství vzhledem k výše uvedenému neshledalo
důvodnou. Ostatními námitkami uvedenými v odvolání, jimiž odvolatel reaguje na
jednotlivé okolnosti, jež Krajský úřad uvedl v odůvodnění předmětného usnesení
a které dle Krajského úřadu vzbuzují důvodnou pochybnost o souladu daného
rozhodnutí vodoprávního úřadu s právními předpisy se Ministerstvo zemědělství
nemohlo zabývat, neboť přesahují rámec tohoto odvolacího řízení, resp. se jimi může
Ministerstvo zemědělství zabývat až v rámci případného řízení o odvolání proti
rozhodnutí Krajského úřadu vydaném v přezkumném řízení ve věci samé.
Samotné zahájení přezkumného řízení dle § 96 odst. 1 ještě neznamená, že
přezkoumávané rozhodnutí skutečně je v rozporu s právními předpisy a bude jako
takové zrušeno nebo změněno, takové rozhodnutí je až (případným) výsledkem
přezkumného řízení dle § 97 odst. 3 správního řádu. A naopak se mohou v rámci
přezkumného řízení vyskytnout další skutečnosti způsobující nezákonnost než ty,
které jsou uvedeny v usnesení o zahájení přezkumného řízení. Vypořádáním námitek
uvedených v odvolání směřující proti nezákonnosti rozhodnutí vodoprávního úřadu by
Ministerstvo zemědělství nahrazovalo činnost Krajského úřadu, v jehož kompetenci je
vypořádat námitky uplatněné v rámci zahájeného přezkumného řízení.
Z důvodů shora uvedených, Ministerstvo zemědělství dospělo k závěru, že odvoláním
napadené usnesení Krajského úřadu bylo vydáno v souladu s právními předpisy,
resp. že není nesprávné. Proto Ministerstvo zemědělství rozhodlo tak, jak je ve
výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.
POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Toto rozhodnutí je konečné. Vzhledem k ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu
se proti tomuto rozhodnutí nelze dále odvolat (podat rozklad).
Rozhodnutí o odvolání je zasláno těm účastníkům řízení, kterým bylo zasláno
napadené usnesení.

otisk úředního razítka
Ing. Daniel Pokorný, v.r.,,
ředitel odboru
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Rozdělovník
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IDDS: ucchjm
Odvolatel:
LÍŠTÍ z.s., IDDS: d4wdxgp
Jednotlivě se doručí dotčeným orgánům:
1. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, IDDS: 9gsaax4
2. Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, IDDS: 5zrb8iz
3. Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd
4. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích,
IDDS: agzai3c
5. Městský úřad Votice, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: 9gbbwng
6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou.
K vyvěšení na úřední desku:
Veřejná vyhláška - Úřední deska Ministerstva zemědělství – zde
(§ 25 odst. 2 správního řádu)
Vyvěšeno:
Sejmuto:

Ing. Petra Hoskovcová
Ing. Petra Hoskovcová

Veřejná vyhláška
- Elektronická
(www.eagri.cz) – zde
(§ 25 odst. 2 správního řádu)

úřední

deska

Ministerstva

zemědělství

Vyvěšeno:
Sejmuto:
Veřejná vyhláška - Úřední deska příslušného vodoprávního úřadu
(§ 25 odst. 3 správního řádu)
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a
lesnictví
Krajský úřad Jihočeského kraje se žádá o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své
úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.
Dále se úřad žádá o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí rozhodnutí Ministerstvu
zemědělství, odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí.
Veřejná vyhláška - Úřední deska obce:
(§ 25 odst. 3 správního řádu)
Obec Sudoměřice u Tábora
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Obec Sudoměřice u Tábora se žádá o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své
úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.
Dále se úřad žádá o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí rozhodnutí Ministerstvu
zemědělství, odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí.
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