Výklad č. 81 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům

Ministerstvo zemědělství České republiky
Výklad sekce vodního hospodářství

Č.j.: 24919/2007-16300
Věc: Obnova vodního díla v korytě vodního toku, k němuž se váže povinnost jej strpět
[§ 50 písm. c) vodního zákona]
Dotaz:
V rámci finančního podprogramu č. 229 114 – „Odstraňování povodňových škod z roku
2006“ naše organizace realizuje mj. novou investiční výstavbu z důvodu nahrazení stávajících
vodních děl, jež byly povodní zcela zničeny.
Prosíme o výklad situace, zda lze na tyto „náhradní“ stavby pohlížet jako na obnovení
vodního díla, neboť jsou vybudovány v původním rozsahu a situaci v terénu [v tomto případě
by majetkové vypořádání pozemků bylo uskutečněno s ohledem na § 50 písm. c) vodního
zákona], nebo máme-li pohlížet na výše uvedené stavby jako na nová vodní díla a pozemky
pod těmito stavbami vykupovat ve standardním režimu dle Přílohy č. 11 k zákonu
č. 622/2006 Sb.
Výklad:
Vodní dílo zničené povodní lze obnovit ve shodě s původními rozhodnutími nebo
jinými opatřeními stavebního úřadu v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, postupem podle ustanovení § 177 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Lhůta
vodoprávního úřadu pro písemné sdělení, že proti obnovení nemá námitek, činí 15 dnů (§ 15
odst. 2 vodního zákona).
Při obnově stavby, ke které se váže povinnost vlastníka pozemku ve smyslu ustanovení
§ 50 písm. c) vodního zákona, postupem podle ustanovení § 177 odst. 3 stavebního zákona,
není nutné prokazovat právo k pozemku ve smyslu ustanovení § 105 odst. 1 stavebního
zákona. Náležitosti ohlášení stanoví ustanovení § 177 odst. 3 věta poslední stavebního
zákona, ustanovení § 105 odst. 1 se v tomto případě nepoužije.
I vodní díla obnovená podle ustanovení § 177 odst. 3 stavebního zákona jsou vodními díly
vybudovanými před účinností vodního zákona, byla-li v korytě vodního toku původně zřízena
před datem 1. ledna 2002.
V Praze dne 29. ledna 2008
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