Výklad č. 24 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům

Ministerstvo zemědělství České republiky
Výklad úseku vodního hospodářství
Č.j.: 30273/2003-7310
Věc: Vztah nakládání s vodami k rekonstrukci příslušného jezu
[k § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona]
Dotaz:
Povodí Moravy, s.p., se obrátilo na Ministerstvo zemědělství ČR s dotazem:
„Povodí Moravy, s.p., požádalo Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, o stavební povolení na rekonstrukci jezu Hodonín umístěném na řece
Moravě, ř. km 115,132. Jezový objekt tvoří pevné betonové jezové těleso o 3 polích
s pohyblivými hradícími uzávěry. V každém poli o rozpětí mezi pilíři 15 m je tabule
(stavidlo) s hradící výškou 2,625 m, s nasazenou klapkou s hradící výškou 1,325 m.
Na nábřežních a dělících pilířích jsou budky strojovny s mechanickým soustrojím
a s rozvaděči pro ovládání hradících prvků.
Rekonstrukce jezu Hodonín spočívá ve stavebních úpravách strojoven na jezových
pilířích z důvodu potřeby vyhrazení tabulí do vyšší polohy. Tím je za extrémních povodní
zajištěno bezpečné převedení velkých vod.
I po rekonstrukci jezu hladina stálého nadržení na kótě 163,04 m n.m. zůstane
zachována.
Vodoprávní úřad zahájené řízení přerušil a mj. po našem s.p. žádá doplnění žádosti
o změnu nakládání s vodami, včetně návrhu na stanovení minimálního zůstatkového průtoku
pod jezem. Svůj požadavek zdůvodňuje tím, že možnost zvýšení kapacity zprůtočnění
jezového profilu ovlivní nakládání s vodami, neboť dojde ke zvýšení maximálního množství
převáděné vody přes jez a rekonstrukcí jezu dojde ke změně podmínek, za nichž bylo
doposud platné povolení k nakládání s vodami vydáno.
Provedenou rekonstrukcí nedojde ke změně ve vzdouvání a akumulaci vody jezovým
tělesem. Jedná se pouze o bezpečné převedení extrémních povodňových průtoků tak, aby
nedocházelo na jezu k zachycování plovoucích předmětů a ohrožování stability a bezpečnosti
vodního díla.
Dle našeho názoru zvýšení množství převáděné vody přes jez není nakládání s vodami
ve smyslu ustanovení § 8 vodního zákona, protože na daný případ se vztahuje pouze
ustanovení § 8 písm. a) položka 2 – vzdouvání, popř. akumulace.“
Výklad:
Je-li vydáváno stavební povolení v průběhu stavebního řízení podle ustanovení § 15
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ke změně (rekonstrukci) vodního díla – jezu - sloužícího ke vzdouvání
vody ve vodním toku, není nutné povolení o změně platného povolení nakládání s vodami
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona, pokud se nejedná, např.
o zvýšení přelivné hrany jezu.
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Odůvodnění:
K nakládání s vodami, konkrétně ke vzdouvání povrchové vody ve vodních tocích,
slouží vodní díla – přehrady, jezy nebo hráze. Před povolením takového vodního díla nebo
nejpozději současně s jeho povolením musí být povoleno takové nakládání s vodami, k němuž
může vodní dílo sloužit.
Při změně (rekonstrukci) vodního díla je třeba zjistit, zda platné povolení k nakládání
s vodami odpovídá i nadále změněnému (rekonstruovanému) vodnímu dílu.
Pokud bude výsledkem rekonstrukce jezu Hodonín pouze možnost vyhradit hradicí
tabule jezu do vyšší polohy pro bezpečnější převedení velkých vod při povodni, zřejmě
nebude jezem Hodonín nakládáno s vodami jinak, než dovoluje dosud platné povolení
k nakládání s vodami.
Příslušný vodoprávní úřad nemá možnost přerušit vodoprávní řízení o povolení změn
vodního díla z důvodu „nepodání žádosti o změnu povolení k nakládání s vodami“.
V Praze dne 4. srpna 2004
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