Ing. Aleš Kendík

náměstek ministra zemědělství pro úsek vodního hospodářství

V Praze dne 10. září 2013
Čj. 53847/2013-MZE-15111

Vážený pane starosto,
dopisem doručeným dne 27.8.2013 jste se obrátil na Ministerstvo zemědělství, jako na
správce drobného vodního toku, jehož koryto je umístěno na několika pozemcích s různými
vlastníky v k.ú. Hradišťko I, Veltruby a Velký Osek. Poukazujete na nedostatečně
prováděnou údržbu tohoto vodního toku, jak uvádíte „strouhy“, a to převážně na pozemcích
parc. č. 604/2, k.ú. Veltruby, a parc. č. 492, k.ú. Hradišťko I. V důsledku toho dochází ve Vaší
obci ke škodě na majetku způsobené zaplavováním sklepů. Předmětné pozemky jsou ve
vlastnictví České republiky se svěřeným právem hospodařit Ministerstvu zemědělství.
Ministerstvo zemědělství nabylo těchto pozemků v rámci procesu transformace organizační
složky státu Zemědělské vodohospodářské správy.
Vodní toky a jejich správa jsou definovány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vodní toky jsou povrchové
vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod
v nich uměle vzdutých. Povrchové vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani
příslušenstvím pozemku, na němž se vyskytují. Korytem vodního toku je vždy pozemek,
který je předmětem vlastnictví. Vodní toky jsou předmětem správy, kterou jsou u drobných
vodních toků oprávněny vykonávat na základě jejich žádosti obce, fyzické nebo právnické
osoby a organizační složky státu. Správa vodních toků tedy není nijak vodním zákonem
svázána s vlastnictvím pozemků.
Ministerstvo zemědělství provedlo dne 4.9.2013 místní šetření a zjistilo, že počátkem
této „strouhy“ o celkové délce cca 7 km je odtok z vodního toku Hluboký potok (IDVT
10185515) ve správě státního podniku Lesy České republiky. V korytě Hlubokého potoka je
umístěn vzdouvací a manipulační objekt sloužící k odběru a manipulaci s povrchovou vodou
pro předmětnou „strouhu“, která je dále odváděna přes soustavu malých vodních nádrží do
bezejmenného vodního toku (IDVT 14000520) ve správě státního podniku Povodí Labe.
V některých úsecích trasy se vyskytuje suché koryto a v místě zemědělsky
obhospodařovaného pozemku se otevřené koryto i dočasně ztrácí. Průtok v předmětné
„strouze“ je bezesporu závislý na manipulaci s vodou na Hlubokém potoce a na malých
vodních nádržích. Žádné z vodních děl na předmětné „strouze“ není v majetku Ministerstva
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zemědělství ani jím řízených organizací (Povodí Labe, s.p., Lesy České republiky, s.p.
a Státní pozemkový úřad).
Ve Vašem dopise se na Ministerstvo zemědělství obracíte jako na příslušného správce
vodního toku. Ministerstvo zemědělství však tímto správcem není, ale představuje pouze
jednoho z mnoha vlastníků dotčených pozemků, na kterých je předmětná „strouha“ umístěna,
a proto není ani subjektem, který je oprávněný v dané věci jakkoliv konat. Ministerstvo
zemědělství má na základě provedeného místního šetření pochybnosti o tom, zda se v tomto
konkrétním případě o vodní tok vůbec jedná. Dle našeho názoru je „strouha“ v celé své délce
stavbou vodního díla sloužícího k nakládání s vodami a nikoliv vodním tokem.
Vzhledem k existujícím pochybnostem o skutečném stavu věci, Vám doporučujeme se
obrátit na příslušný vodoprávní úřad (obecní úřad obce s rozšířenou působností), který je
oprávněn podle ustanovení § 55 odst. 4 vodního zákona rozhodnout v pochybnostech, zda jde
o vodní dílo. V případě pozitivního vymezení existence stavby vodního díla s neznámým
vlastníkem pak lze dále postupovat dle platných právních předpisů. V případě, že nepůjde o
stavbu vodního díla sloužícího k nakládání s vodami v celé délce „strouhy“ bude nezbytné
dále oslovit krajský úřad, který je oprávněným vodoprávním úřadem ve věci rozhodnutí podle
ustanovení § 43 odst. 2 vodního zákona, zda jde o vodní tok.
V případě Vašeho zájmu o bezúplatný převod dotčených pozemků z Ministerstva
zemědělství do vlastnictví Vaší obce Vám nabízím možnost naší osobní schůzky za účasti
zástupce správního úseku Ministerstva zemědělství.
S pozdravem

Vážený pan
Ing. Ivan Kašpar
starosta obce Veltruby
Sportovní 239
280 02 Kolín
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