Výklad č. 54 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům

Ministerstvo zemědělství České republiky
Výklad úseku vodního hospodářství
Č.j..: 23153/2005-16300
Věc: Revize manipulačních řádů
[k ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona]
Dotaz :
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se obrátil na výkladovou komisi pro
vodní zákon a související právní předpisy v působnosti Ministerstva zemědělství s dotazem:
„Byla nám předložena žádost Povodí Labe s.p. o schválení změny Manipulačního řádu
pro jez Čelákovice schváleného v roce 2002. Změna spočívá v tom, že minimální zůstatkový
průtok byl stanoven na 10 m3/s a nyní žádá Povodí Labe s.p. o stanovení zůstatkového
průtoku na 12,5 m3/s. Zvýšením zůstatkového průtoku na 12,5 m3/s však bude omezen Mlýn
Čelákovice s.r.o., který má pravomocné rozhodnutí k odběru vody pro svou MVE na levém
břehu v množství 15 m3/s.“
Výklad:
Při řízení o schválení změny platného manipulačního řádu vodního díla nemůže
vodoprávní úřad stanovit minimální zůstatkový průtok povrchové vody pod tímto vodním
dílem.
Při stanovení omezení povoleného nakládání s vodami v manipulačním řádu musí
vodoprávní úřad respektovat povolené nakládání s vodami i všechny oprávněné zájmy
v daném místě.
Odůvodnění:
Řízení o schválení manipulačního řádu vodního díla je řízení návrhové podle
ustanovení § 115 odst. 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podáním žádosti o schválení manipulačního řádu
v navrhovaném rozsahu vodoprávnímu úřadu příslušnému ve věci rozhodnout je zahájeno
vodoprávní řízení.
V něm vodoprávní úřad v rámci vlastního správního uvážení rozhodne o schválení (či
neschválení) navrhovaného manipulačního řádu po posouzení podmínek a předpokladů
stanovených vodním zákonem a dalšími právními předpisy, po zvážení všech skutkových
okolností i souvisejících oprávněných zájmů, jakož i vydaných povolení k nakládání
s vodami, která ho v jeho rozhodovací činnosti bezvýjimečně limitují.
V Praze dne 22. srpna 2005

Strana 1 z 1

