Výklad č. 52 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům

Ministerstvo zemědělství České republiky
Výklad úseku vodního hospodářství
Č.j.: 26806/2005-16300
Věc: Věcná příslušnost vodoprávních úřadů k rozhodování ve věci VD Rozkoš
[k § 107 písm. m), t), u), v) vodního zákona]
Dotaz:
Na výkladovou komisi se dopisem ze dne 20.7.2005 obrátil Městský úřad Náchod,
odbor životního prostředí s dotazem, který vodoprávní úřad, zda vodoprávní úřad obce
s rozšířenou působností nebo krajský úřad, je příslušný k rozhodování ve věci žádosti státního
podniku Povodí Labe o povolení stavby „VD Rozkoš, zvýšení ochranné funkce nádrže,
přítok – odtok“. Jedná se stavbu, která má za cíl zvýšení protipovodňové funkce nádrže
Rozkoš. Jedná se o zvýšení kapacity Rozkošského potoka v celé jeho délce pod VD Rozkoš,
o zvýšení kapacity zlíčského přivaděče pomocí zvýšení stávajících hrázek, zvýšení kapacity
části koryta vodního toku Úpa před vzdouvacím objektem přivaděče, úpravu konstrukce jezu
na Úpě (stavební objekty SO 01 Rozkošský potok, SO 02 Přivaděč, So 03 Úpa a SO 04 Jez na
Úpě). Uvedené změny navíc vyvolají následně potřebu úpravy povolení k nakládání
s povrchovými vodami pro některé objekty VD Rozkoš a nutnost úpravy Manipulačního řádu
pro VD Rozkoš.
Výklad:
Protože byla stavba vodního díla Rozkoš u České Skalice povolena jako jeden celek
sestávající z více objektů (č.j. Vod. 125/66-Zv. dne 28.2. 1966), je k rozhodování ve věci
vodního díla Rozkoš, tj. i rozhodnutí o povolení stavby „VD Rozkoš, zvýšení ochranné
funkce nádrže, přítok – odtok“, příslušný vzhledem k ustanovení § 107 písm. t), u) a v)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, krajský úřad.
Odůvodnění:
Stavba vodního díla Rozkoš byla povolena rozhodnutím Okresního národního výboru
v Náchodě pod č.j. Vod. 125/66-Zv. dne 28.2. 1966 jako jedna stavba sestávající z více
objektů (mj. z hlavní hráze, úpravy potoka Rozkoše, jezu na Úpě, úpravy Úpy, Úpského
přivaděče, asanační hráze na Rovenském rybníku, úpravy ve zdrži aj.). Vymezení a rozsah
vodního díla Rozkoš jsou tedy platně stanoveny v rozhodnutí č.j. Vod. 125/66-Zv. V tomto
rozsahu byla stavba VD Rozkoš také zkolaudována.
Objem nádrže je 76,1 mil. m3, z toho zásobní prostor 48,8 mil. m3, retenční (ochranný)
prostor 15,3 mil. m3. Proto je příslušný k povolování vzdouvání a akumulaci povrchových
vod ve VD Rozkoš podle ustanovení § 107 písm. m) vodního zákona krajský úřad. Protože by
byl dnes příslušný i k povolení stavby VD Rozkoš, náleží mu působnost k rozhodování
i v ostatních záležitostech týkajících se těchto vodních děl (jako je např. změna stavby, změna
užívání stavby, odstranění stavby), o ochranných pásmech vodních zdrojů souvisejících s VD
Rozkoš [§ 107 písm u) vodního zákona], jakož i působnost schvalovat manipulační, popř.
provozní řád VD Rozkoš [§ 107 písm v) vodního zákona].
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Jelikož činnost provedená na základě žádosti o povolení stavby „VD Rozkoš, zvýšení
ochranné funkce nádrže, přítok – odtok“ nepochybně souvisí s VD Rozkoš, tj. její realizací
dojde ke změně jeho některých objektů - Rozkošského potoka, přivaděče, Úpy a jezu na Úpě,
rozhodne o žádosti o povolení takové stavby místně příslušný krajský úřad jako vodoprávní
úřad.
Je-li v souvislosti s touto stavbou třeba povolení k nakládání s vodami nebo změny
platného povolení na některých objektech VD Rozkoš, např. povolení k nakládání
s povrchovými vodami na jezu na řece Úpě nebo povolení k jinému nakládání s povrchovými
vodami (převod vody), lze vydat povolení předmětné stavby nejdříve současně s potřebným
povolením k nakládání s vodami, k jehož vydání je rovněž příslušný krajský úřad podle
ustanovení § 107 písm. u) vodního zákona.
V Praze dne 22. srpna 2005
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