Výklad č. 50 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům

Ministerstvo zemědělství České republiky
Výklad úseku vodního hospodářství
Č.j. : 14449/2005 – 16310
Věc: Působnost krajských úřadů rozhodovat o ochranných pásmech vodních zdrojů
[k ustanovení § 107 písm. u) vodního zákona]
Dotaz:
Městský úřad Znojmo vznesl dotaz:
„Vzhledem k rozdílné interpretaci ustanovení § 107 písm. u) vodního zákona
Městského úřadu Znojmo a Krajského úřadu Jihomoravského kraje žádáme o jeho výklad.
Důvodem rozporné interpretace je znění § 107 písm. u) vodního zákona, podle kterého
do působnosti krajských úřadů patří rozhodovat v případech, kdy jim přísluší povolovat
vodní díla, též o ostatních záležitostech týkajících se těchto vodních děl a o ochranných
pásmech vodních zdrojů s nimi souvisejících.
Podle názoru MěÚ Znojmo rozhodovat o ochranných pásmech vodních zdrojů
znamená, že krajské úřady nejen tato ochranná pásma stanovují (podle § 30 odst. 1 vodního
zákona), ale že také činí všechna ostatní rozhodnutí, která se jimi stanovených ochranných
pásem týkají. Jedná se především o udělování souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. e) vodního
zákona, tj. souhlas ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů a dále o rozhodování
o výjimkách ze zákazu a omezení podle ust. 5 pro sportovní činnost (§ 7 odst. 7 vodního
zákona).
Ke zjištění tohoto rozporu v interpretaci došlo po postoupení žádosti k povolení
výjimky ze zákazu plavby plavidel se spalovacími motory na povrchových vodách (podle § 7
odst. 7 vodního zákona) Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Tato žádost se týkala nádrže
Vranov, která je podle vyhlášky č. 241/2002 Sb. zařazena mezi vodní toky, na kterých
je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory (viz příloha č. 1, tabulka č. 2). Dále byla
na nádrži Vranov stanovena (změněna) ochranná pásma, a to rozhodnutím č. 146 Okresního
úřadu Znojmo, referátu životního prostředí, ze dne 29. 5. 2000 čj. Vod 97/2000-Ko. Jedná
se o ochranné pásmo 1. stupně (k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí odběrného
zařízení) a o ochranné pásmo 2. stupně (navazující na ochranné pásmo 1. stupně a zahrnující
celkovou plochu zátopy nádrže včetně ochranného pruhu na břehu).“
Výklad:
Podle ustanovení § 107 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je krajský úřad jako
vodoprávní úřad příslušný stanovit ochranná pásma vodních zdrojů související s vodními
nádržemi s celkovým objemem nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna
základové výpusti, včetně příslušnosti tato rozhodnutí měnit nebo rušit, jsou-li pro to důvody
uvedené v ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona. Není však příslušný vydávat jiná
rozhodnutí v ochranných pásmech vodních zdrojů – např. souhlas podle § 17 odst. 1 písm. e)
vodního zákona nebo rozhodovat o povolení výjimky ze zákazu plavby podle ustanovení § 7
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odst. 7 vodního zákona. Tyto kompetence nebyly krajskému úřadu ustanovením § 107
vodního zákona svěřeny.
Odůvodnění:
Vodní zákon stanovil kompetence vodoprávních úřadů uvedených v ustanovení § 104
ve svých ustanoveních § 105, 106, 107 a 108. V ustanovení § 106 je působnost vodoprávního
úřadu – obecního úřadu obce s rozšířenou působností vymezena negativním způsobem tak,
že vykonává veškerou působnost vodoprávních úřadů podle vodního zákona, která není
svěřena jinému vodoprávnímu úřadu vodním zákonem.
V konkrétním případě je část působnosti vodoprávních úřadů týkající se vodních děl
a ochranných pásem vodních zdrojů souvisejících s některými vodními díly svěřena
vodoprávním úřadům – krajským úřadům podle ustanovení § 107 vodního zákona.
Speciální ustanovení má o působnosti krajského úřadu ve věci ochranných pásem
vodních zdrojů, která souvisí s vodními díly sloužícími k vzdouvání nebo akumulaci
povrchových vod s celkovým objemem větším než 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad
10 m ode dna základové výpusti.
Krajský úřad je tedy kompetentní stanovit ochranná pásma vodních zdrojů
povrchových vod, respektive vodárenských nádrží a dalších vodních nádrží s vodárenským
využitím, s celkovým objemem vzduté nebo akumulované vody nad 1 000 000 m3 nebo
s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti.
Tento vodoprávní úřad je podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona také
kompetentní rozhodnutí o stanovení ochranných pásem těchto vodních zdrojů změnit nebo
i zrušit.
Krajský úřad však nemá další působnost související s činností ve stanovených
ochranných pásmech např. vydávat souhlas ke stavbám v ochranných pásmech vodních
zdrojů, které vlastním rozhodnutím stanovil podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního
zákona.
Příslušným vodoprávním úřadem v takové věci je obecní úřad obce s rozšířenou
působností, v jejímž územním obvodu by měla být předmětná stavba v ochranném pásmu
vodního zdroje umístěna.
V působnosti krajského úřadu rovněž není rozhodování o výjimkách ze zákazu
a omezení plavby plavidel se spalovacími motory daných v ustanovení § 7 odst. 5 vodního
zákona nebo ve vyhlášce č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků,
na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách
užívání povrchových vod k plavbě, ke sportovní činnosti.
V případě, že není plavba plavidel se spalovacími motory v konkrétních ochranných
pásmech vodních zdrojů vyloučena rozhodnutím krajského úřadu podle vodního zákona nebo
podle předchozích právních předpisů (nejčastěji podle zákona č. 138/1973 Sb., o vodách,
ve znění pozdějších předpisů, směrnice Ministerstva zdravotnictví a hlavního hygienika
č. 51/1979, o hlavních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a využívání
ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou
vodou a pro zřizování vodárenských nádrží), je příslušným vodoprávním úřadem k udělení
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výjimky ze zákazu plavby dle ustanovení § 7 odst. 5 vodního zákona obecní úřad obce
s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu by měla být předmětná výjimka povolena.
V Praze dne 20. července 2005
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