
  

 

Újezdní úřad Libavá 
Náměstí 2, 783 07 Město Libavá, datová schránka gibb3m2 

 

Čj. 44-60/DP/2015-1484                                                                    Výtisk jediný 

Vyřizuje:  Ing. Pavel Stavinoha                                                              Počet listů: 8 

Telefon:  973 423 172                                                                                    

Fax:   973 423 156 

E-mail:  uuvu.libava@kr-olomoucky.cz 

Datum: 24. října 2016 

 

 

 

R O Z H O D N U T Í 
 

Újezdní úřad Libavá (dále jen ,,ÚÚř Libavá“), jako vodoprávní úřad příslušný podle § 105 odst. 

2) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“) a 

místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“),  

I. 

v řízení zahájeném z moci úřední v souladu s ustanovením § 42 správního řádu na základě 

podnětu pana Františka Dvořáka, nar. 15. 12. 1951, bytem Tršice 92, 783 57 Tršice ze dne 3. 

srpna 2015, rozhodl dle ustanovení § 55 odst. 4., vodního zákona, že  

dělící objekt na parc. č. 481/1 v k. ú. Velká Střelná, na vodním toku „Varhošťský potok“ 

ve Vojenském újezdu Libavá, je vodním dílem. 

 

II. 

na základě provedeného vodoprávního dozoru vodoprávního úřadu podle ustanovení § 110 

vodního zákona ve věci údržby dělícího objektu na vodním toku Varhošťský potok, umístěného 

na pozemku parc. č. 481/1 v k. ú. Velká Střelná rozhodl v souladu s ustanovením § 59 odst. 5 

vodního zákona, že Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČ: 00000205, se sídlem Pod Juliskou 

1621/5,  160 00 Praha 6 – Dejvice, kterému je svěřeno právo hospodařit s majetkem státu 

v případě pozemku parc. č. 481/1 v k.ú. Velká Střelná, přejímá provoz a údržbu vodního díla 

dělící objekt na parc. č. 481/1 v k. ú. Velká Střelná, na vodním toku „Varhošťský potok“ 

ve Vojenském újezdu Libavá. 

 

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČ: 00000205, se sídlem Pod Juliskou, 1621/5, 160 00 Praha 6 

– Dejvice 

 

III. 
 

v souladu s ustanovením § 110 odst. 1 vodního zákona ve vazbě na ustanovení § 139 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, nařizuje Vojenským lesům a statkům ČR, s.p., IČ: 00000205,  se sídlem 
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Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice, (dále jen „VLS ČR s.p.“), provedení 

udržovacích prací na stavbě dělící objekt na parc. č. 481/1 v k. ú. Velká Střelná, na vodním 

toku „Varhošťský potok“ ve Vojenském újezdu Libavá spočívající v následujícím: 
 

1. VLS ČR, s. p., provedou nahrazení stávajícího dřevěného hradítka trvalým a 

nerozebíratelným způsobem. Uvedené bude provedeno v souladu s původní projektovou 

dokumentací, a to včetně vyjádření ke změně od generálního projektanta ze dne 30. prosince 

1964 a rozhodnutím ONV Olomouc čj. VODA 95/62-Rá ze dne 11. dubna 1962, 

následujícím způsobem, v uvedeném místě, kde je šířka dna vodního toku 100 cm, bude 

výška hradítka 5 cm nade dnem.  

2. VLS ČR, s. p., provede zabezpečení vodního díla proti nepovolené manipulaci s dělícím 

objektem. 

 

Udržovací práce na stavbě vodního díla budou provedeny nejpozději do 30. září 2017 

 

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČ: 00000205 se sídlem Pod Juliskou 1621/5,  160 00 Praha 6 

– Dejvice 

 

IV. 

 

v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 vodního zákona ukládá Vojenským lesům a statkům 

ČR, s.p., IČ: 00000205 se sídlem Pod Juliskou 1621/5,  160 00 Praha 6 – Dejvice, zpracovat a 

předložit ÚÚř Libavá ke schválení manipulační řád vodního díla dělící objekt na parc. č. 

481/1 v k. ú. Velká Střelná, na vodním toku „Varhošťský potok“ ve Vojenském újezdu Libavá, 

nejpozději do 30. září 2017 

 

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČ: 00000205 se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 

– Dejvice 

 

 

Odůvodnění 

ÚÚř Libavá, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel od Magistrátu města Olomouce 

usnesení čj. SMOL/179062/2015/OZP/VH/Zvo ze dne 19. srpna 2015 o postoupení žádosti 

pana Františka Dvořáka, nar. 15. 12. 1951, Tršice 92, 783 57 Tršice, o sjednání nápravy na 

odklonění potoka na pozemku parc. č. 481/1 v k. ú. Velká Střelná, ve Vojenském újezdu 

Libavá.   

ÚÚř Libavá v průběhu řízení zjistil následující skutečnosti: 

Okresní národní výbor v Olomouci, svým rozhodnutím, čj. Voda 95/62-Rá ze dne  

11. dubna 1962 povolil zvláštní užívání vody, a to, projekt řešící úpravu a regulaci potoka 

v Daskabátě. 

Dne 29. července 1963 Okresní národní výbor v Olomouci, odbor vodního hospodářství 

a pro věci zemědělství a lesnictví vydal rozhodnutí čj. Voda 932/63-Po, ve kterém povolil 

zvláštní užívání vody, a to, k prodloužení úpravy potoka v Daskabátě a vybudování odběrného 

objektu v pravém břehu toku Olešnice, k odběru vody při průtoku velkých vod. K uvedenému 

se vyjádřil dne 30. prosince 1964 generální projektant, který souhlasil s požadavkem dodavatele 

na rozšíření dna na 100 cm a snížením výšky přepadové hrany 5 cm nad dno Varhošťského 

potoka (dříve Olešnice), za podmínky zpevnění dna kamennou dlažbou. 
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Dne 26. září 1986 Okresní národní výbor v Olomouci, odbor vodního hospodářství a 

pro věci zemědělství a lesnictví, na základě žádosti MNV Velký Újezd, uskutečnil jednání ve 

věci opravy, údržby a rozdělení vody na rozdělovacím objektu na toku Varhošťský potok. 

Z uvedeného protokolu vyplývá, že majitelem – správcem je JZD Tršicko, které se v něm 

zavázalo, že bude provádět údržbu rozdělovacího objektu dle rozhodnutí čj. Voda 932/63-Po. 

Dne 9. března 2009 obdržel Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, 

Oddělení vodního hospodářství „Podnět k prošetření dělení vody v povodí vodního toku 

Vrtůvka" od pana Zdeňka Vysloužila, Přáslavice 57, 783 45 Přáslavice. Dne 26. října 2009 byl 

Magistrátem města Olomouc proveden zápis o provedení vodoprávního dozoru podle 

ustanovení § 110 vodního zákona ve věci „Rozdělovací objekt na vodním toku Varhošťský 

potok" na pozemku par. č. 481/1, v k. ú. Velká Střelná, který se uskutečnil dne 14. května 2009. 

Zemědělské vodohospodářské správě Olomouc zde byl stanoven úkol projednat s právním 

nástupcem JZD Daskabát udržování dělícího objektu dle rozhodnutí ONV v Olomouci, o 

povolení zvláštního užívání vody dle § 8 zákona o vodním hospodářství, pod čj. Voda 932/63 

– PO (bod 5), ze dne 29. července 1963. 

ÚÚř Libavá vyzval svým čj. 44-14/DP/5015-1484 ze dne 15. září 2015 správce vodního 

toku, kterým jsou Vojenské lesy a statky ČR, s. p. ke sjednání nápravy, který ji bezodkladně 

provedl.  

Současně, za účelem zjištění vlastníka dělícího objektu, požádal čj. 44-15/DP/5015-

1484 ze dne 15. září 2015, státní podnik Povodí Moravy o určení správce nebo vlastníka 

dělícího objektu. Povodí Moravy svým čj. 51614/2015-2101/Ze, oznámilo, že informace o 

určení správce dělícího objektu mu nejsou známy.  

Na základě uvedených skutečností ÚÚř Libavá pozval k ústnímu jednání jemu známé 

účastníky na den 12. listopadu 2015 na 10.00 hod, viz protokol čj. 44-20/DP/2015-1484. ÚÚř 

Libavá na základě ústního jednání, rozhodl ve svém rozhodnutí čj. 44-22/DP/2015-1484 ze dne 

26. listopadu 2015, o zrušení vodního díla, za podmínky, že Vojenské lesy a statky ČR, s. p., 

provedou do 31. května 2016 nahrazení stávajícího dřevěného hradítka trvalým a 

nerozebíratelným způsobem (např. zabetonováním). Uvedené bude provedeno v souladu 

s původní projektovou dokumentací a to včetně vyjádření ke změně od generálního projektanta 

ze dne 30. prosince 1964 a rozhodnutím ONV Olomouc čj. VODA 95/62-Rá ze dne 11. dubna 

1962, následujícím způsobem, v uvedeném místě, kde je šířka dna vodního toku 100 cm, bude 

výška hradítka 5 cm nade dnem. 

Proti rozhodnutí podala námitku čj. 1016/2015 ze dne 9. prosince 2015, obec Daskabát, 

zastoupená starostou panem Luďkem Melničukem a doplněnou odvoláním proti rozhodnutí čj. 

1036/2015 ze dne 16. prosince 2015, která odůvodňuje své odvolání (zkráceně), že v rozhodnutí 

nebyla uveřejněna informace o vyvěšení a zveřejnění, dále obec upozornila na skutečnost, že 

byly zkráceny lhůty mezi oznámením a rozhodnutím a zároveň, že nebyl správce vodního toku 

Vrtůvka, kterými jsou Lesy Č R. s. p., vyrozuměn o zahájení správního řízení. Dále obec 

Daskabát, upozornila, že odvolacím orgánem je v případě vodního díla Ministerstvo 

zemědělství (MZe) a v případě nakládání s vodami, Ministerstvo životního prostředí (MŽP). 

Obec ještě upozornila, že rozdělovací objekt (vodní dílo) na Varhošťském potoce neztratil svůj 

význam. 

Proti rozhodnutí podal odvolání dne 17. prosince 2015, pan Zdeněk Vysloužil (založená 

pod čj. 44-27/DP/2015-1484), který odůvodňuje své odvolání, že byly zkráceny lhůty mezi 

oznámením a rozhodnutím a nebyly zjištěny spolehlivě všichni účastníci řízení  

a rozhodnutí újezdního úřadu je protichůdné. 

K podání námitky a odvolání, podal vysvětlení pan Jiří Zahradníček, Prostějovská 234, 

751 01 Tovačov, Rybářství Tovačov, (založené pod čj. 44-28/DP/2015-1484), který upozornil, 

že rozdělovací objekt nikde není veden jako vodní dílo a nikdo nepředložil žádnou dokumentaci 
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o schválení. Dále upozornil, že tento objekt po zrušení JZD ztratil význam a na tomto místě 

dochází k násilnému a nepovolenému zahrazování koryta Varhošťského potoka. 

K podání námitky a odvolání, podal vysvětlení pan František Dvořák, Tršice 92, 783 57 

Tršice, (založené pod čj. 44-29/DP/2015-1484), který upozornil, že rozdělovací objekt nikde 

není veden jako vodní dílo a vodní nádrž p.č. 741 v k.ú. Daskabát je nádrží umělou bez vlastního 

přítoku. Dále požaduje zrušení dělícího objektu.  

Následně pak pan František Dvořák upozornil v novém vysvětlení (založené pod čj. 44-

32/DP/2015-1484), že vodní tok Varhošťského potoka v místě dělícího objektu je soustavně 

zahrazován. Dále upozornil, že výška hradítka, uvedená v rozhodnutí čj. Voda 932/63-Po, 

doplněné stanoviskem generálního projektanta, ze dne 30. prosince 1964, který souhlasil 

s požadavkem dodavatele na rozšíření dna na 100 cm a snížením výšky přepadové hrany 5 cm 

nad dno Olešnice, za podmínky zpevnění dna kamennou dlažbou, neodpovídá zachování 

minimálního průtoku (tj. 4 l/s), což doložil měrnou křivkou vypracovanou Ing. Petrem Kudou, 

autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1200100. 

Na základě uvedených podkladů, nadřízený správní orgán Ministerstvo obrany svým 

rozhodnutím čj. 228-2/2016-1122 ze dne 1. dubna 2016 rozhodnutí  ÚÚř Libavá čj. 44-

22/DP/2015-1484 zrušilo a věc vrátilo ÚÚř Libavá k novému projednávání. 

Na základě uvedených skutečností ÚÚř Libavá pozval k ústnímu jednání jemu známé 

účastníky na den 27. června 2016 na 10.00 hod, viz protokol čj. 44-38/DP/2015-1484, z kterého 

vznikl požadavek na právní rozbor, zda rozhodnutí čj. Voda 932/63-Po stále platí. Dále na 

uvedeném jednání se pan František Dvořák (vlastník Dolní mlýn Tršice), pan Ing. Antonín 

Slánský (Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci), pan Ing. Ladislav Navrátil (Český 

rybářský svaz, místní organizace Brodek u Přerova), pan Ing. Leo Mackovík (Rybářství Přerov 

a.s.), pan Lubomír Pospíšil (Horní mlýn a pila Tršice), pan Vladimír Koš (Velký Újezd) a VLS 

ČR, s.p., (zastoupené panem Ing. Jaroslavem Teskou), vyjádřili pro zrušení vodního díla. Obec 

Daskabát (zastoupená panem Luďkem Melničukem a JUDr. Petrem Ritterem – Advokátní 

kancelář Ritter-Šťastný) a pan Zdeněk Vysloužil se vyjádřili pro zachování dělícího objektu. 

K ústnímu jednání se písemně vyjádřil pan František Dvořák (založené pod čj. 44-

40/DP/2015-1484), že není zachován žádný minimální průtok, následkem čehož dochází 

k devastaci rybochovných zařízení na následném toku Olešnice. Požaduje zrušení vodního díla, 

protože vodní tok Vrtůvka historicky nebyl nikdy propojen s Olešnicí a pramení na jiném místě 

(louky pod kótou Strážná).  

K ústnímu jednání se písemně vyjádřil pan František Sléha (založené pod čj. 44-

41/DP/2015-1484), kde žádá, vzhledem k zmenšujícím se průtokům v toku Olešnice a 

následným problémům (udržení hygienického průtoku na jezu „Brodek u Přerova“, téměř 

žádného průtoku do obce Majetín a Brodek u Přerova), aby bylo zamezeno neoprávněným 

odběrům vody z horního toku Olešnice.  

K ústnímu jednání se písemně vyjádřil pan Zdeněk Vysloužil, které je založené pod čj. 

44-42/DP/2015-1484), kde žádá zachování dělícího objektu z důvodu ekologické stability 

území Malé Vrtůvky a zachování minimálních průtoků. K ústnímu jednání se písemně vyjádřily 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., (založené pod čj. 44-48/DP/2015-1484), které sdělili, že nejsou 

vlastníky ani uživateli dělícího objektu na p.č. 481/1 v k.ú. Velká Střelná a tento objekt jim 

nikdy nebyl předán do vlastnictví a užívání.  

ÚÚř Libavá rozhodl veřejnou vyhláškou o novém ústním jednání, za účelem zjištění 

vlastníka nebo správce dělícího objektu na vodním toku Varhošťský potok a vlastníka povolení 

nakládání s vodami, které svolal na den 19. září 2016. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na 

úřední desce, která umožňuje dálkový přístup dne 23. srpna 2016 a svěšena dne 19. září 2016. 

Vodoprávní úřad na místním šetření uvědomil účastníky řízení, že vodoprávní řízení je vedené 

vodoprávní úřadem ÚÚř Libavá a současně uvědomil účastníky, že předmětné řízení je vedeno 

ve věci pochybností o tom, zda jde o vodní dílo podle ustanovení § 55 odst. 4 vodního zákona, 
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nikoliv ve věci jeho zrušení, jak bylo nepřesně uvedeno v Oznámení – Pozvání k ústnímu 

projednávání čj. 44-47/DP/2015-1484 ze dne 19. srpna 2016. Předmětné řízení vedené z moci 

úřední bylo v souladu s ustanovením § 42 správního řádu zahájeno na základě podnětu pana 

Františka Dvořáka ze dne 3. srpna 2015. Vodoprávní úřad ÚÚř Libavá ještě uvědomil účastníky 

o zahájení vodoprávního dozoru vodoprávního úřadu podle ustanovení § 110 vodního zákona 

ve věci údržby dělícího objektu na vodním toku Varhošťský potok, umístěného na pozemku 

parc. č. 481/1 v k. ú. Velká Střelná, a plnění povinností jejího vlastníka ve smyslu jednotlivých 

ustanovení vodního zákona. Výše uvedené je obsahem protokolu čj. 44-51/DP/2015-1484, 

který byl pořízen při předmětném ústním jednání. 

Z protokolu čj. 44-51/DP/2015-1484, vyplývá, že nikdo z účastníků řízení neprokázal 

vlastnictví k předmětnému dělícímu objektu a nedisponoval platným povolením nakládání 

s povrchovými vodami. Na základě čl. II zákona č. 20/2004 Sb., kterým se měnil zákon o 

vodách), platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, která nabyla právní moci 

do 31. prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, 

na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. Z tohoto důvodu výše uvedené povolení 

rozhodnutí ONV Olomouc čj. VODA 932/63-Po o povolení nakládání s povrchovými vodami 

pozbylo platnosti a zaniklo.  Výše uvedené povolení nebylo několik let využíváno a ÚÚř Libavá 

se v řízení nepodařilo zjistit právního nástupce zaniklého JZD. Platnost předmětného povolení 

podle ustanovení § 13 písm. c) vodního zákona z výše uvedených důvodů zanikla. 

K ústnímu jednání se písemně vyjádřil pan Zdeněk Vysloužil (založené pod čj. 44-

52/DP/2015-1484), kde žádá zachování dělícího objektu z důvodu ekologické stability území 

Malé Vrtůvky a zachování minimálních průtoků.  

K ústnímu jednání se písemně vyjádřila obec Citov (zastoupená starostou obce panem 

Jaromírem Otáhalem (založené pod čj. 44-54/DP/2015-1484), který upozorňuje na to, že každý 

z uvedených vodních toků pramení jinde a proto žádá zrušení dělícího objektu.  

K ústnímu jednání se písemně vyjádřil pan Jiří Zahradníček (založené pod čj. 44-

55/DP/2015-1484) a žádá zrušení dělícího objektu.  

 

ÚÚř Libavá na základě provedeného řízení, opatřených podkladů pro rozhodnutí a 

vyjádření účastníků řízení dospěl k následujícím závěrům: 

 

ÚÚř Libavá má na základě provedeného místního šetření (založené pod čj. 44-

10/DP/2015-1484), za prokázané, že na pozemku parc. č. 481/1 v k.ú. Velká Střelná, je umístěn 

dělící objekt na vodním toku „Varhošťský potok“ ve Vojenském újezdu Libavá. 

K předmětnému objektu je k dispozici dochovaná projektová dokumentace a stavební povolení 

a povolení k nakládání s vodami. Rozhodnutí Okresního národního výboru v Olomouci, čj. 

Voda 95/62-Rá ze dne 11. dubna 1962, který povolil zvláštní užívání vody, a to, projekt řešící 

úpravu a regulaci potoka v Daskabátě. Dále Rozhodnutí Okresního národního výboru 

v Olomouci, odboru vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ze dne 29. 

července 1963, čj. Voda 932/63-Po, ve kterém povolil zvláštní užívání vody, a to, k prodloužení 

úpravy potoka v Daskabátě a vybudování odběrného objektu v pravém břehu toku Olešnice, 

k odběru vody při průtoku velkých vod. K uvedenému se vyjádřil dne 30. prosince 1964 

generální projektant, který souhlasil s požadavkem dodavatele na rozšíření dna na 100 cm a 

snížením výšky přepadové hrany 5 cm nad dno Olešnice, za podmínky zpevnění dna kamennou 

dlažbou. 

Z výše uvedených dokladů je nesporné, že předmětný dělící objekt byl povolen jako 

stavba vodního díla (dříve vodohospodářské dílo podle dosavadních platných právních 

předpisů). 

ÚÚř Libavá proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku č. I tohoto rozhodnutí, za 

použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
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V provedeném řízení nebyl zjištěn vlastník předmětného vodního díla vzhledem k tomu, 

že JZD Daskabát, které bylo správcem vodního díla, k dnešnímu dni zaniklo. 

 

ÚÚř Libavá, za účelem zjištění vlastníka dělícího objektu, požádal čj. 44-15/DP/5015-

1484 ze dne 15. září 2015, státní podnik Povodí Moravy o určení správce nebo vlastníka 

dělícího objektu. Povodí Moravy svým čj. 51614/2015-2101/Ze, oznámilo, že informace o 

určení správce dělícího objektu mu nejsou známy. Dále ÚÚř Libavá veřejnou vyhláškou svolal 

dne 19. září 2016 ústním jednání, za účelem zjištění vlastníka nebo správce dělícího objektu na 

vodním toku Varhošťský potok a oprávněného z povolení k nakládání s vodami. ÚÚř Libavá 

po celou dobu řízení prováděl kontroly dělícího objektu na Varhoštském potoce na parc. č. 

481/1 v k.ú. Velká Střelná, při těchto kontrolách bylo zjištěno, že dochází k neoprávněnému 

přehrazování potoka, a stížnosti pana Františka Dvořáka jsou oprávněné. ÚÚř Libavá vždy po 

výše uvedených kontrolách nařídil VLS ČR s.p., jako správci drobných vodních toků, sjednání 

nápravy. 

  Vzhledem k tomu že se nepodařilo dohledat vlastníka a správce dělícího objektu ÚÚř 

Libavá rozhodl ve výroku č. II tohoto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 59 odst. 5 vodního 

zákona a v souladu s ust. § 34 odst. 1 zákona 222/1999 Sb., zákon o zajišťování obrany České 

republiky, údržbou a provozem uvedeného dělícího objektu VLS ČR, s.p., které mají i právo 

hospodařit s majetkem státu na pozemku, na kterém je dělící objekt na vodním toku Varhošťský 

potok umístěn. 

S ohledem na ochranu vodních poměrů v místě a na letitý způsob hospodaření s vodou 

a s ohledem na účel vodního díla, kterým je odběr vody z toku Varhošťský potok při průtoku 

velkých vod, nelze dělící objekt na vodním toku Varhošťský potok odstranit nebo zrušit, jak 

požadovali někteří účastníci řízení. Vodní dílo je řádně povolené, je existující a plní svůj účel.  

K výše uvedenému rozhodnutí (výrok č. II) přistoupil ÚÚř Libavá z toho důvodu, že je 

ve veřejném zájmu nezbytné předmětné vodní dílo řádně udržovat a provozovat vzhledem k 

tomu, že je vodní dílo nutné z hlediska hospodárného využívání vodních zdrojů a z hlediska 

bezpečnosti a to k odběru vody při průtoku velkých vod. 

 

Vzhledem k tomu, že ÚÚř Libavá při vodoprávním dozoru zjistil, že na vodním dílem 

není prováděna řádná údržba v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) vodního zákona ve 

smyslu ustanovení § 3 odst. 4 stavebního zákona, nařídil ve výroku č. III tohoto rozhodnutí, 

VLS s.p. provedení opatření k nápravě spočívající v provedení nezbytných udržovacích prací, 

které v tomto výroku specifikovalo. ÚÚř Libavá novému správci dělícího objektu dále nařídil 

povinnost zabezpečit objekt proti nepovolené manipulaci s dělícím objektem a to z důvodu aby 

bylo zamezeno neoprávněným odběrům vody z přítoků horního toku Olešnice a to z 

Varhošťského potoka.  

 

Ve výroku č. IV tohoto rozhodnutí pak ÚÚř Libavá uložil VLS, s.p., povinnost předložit 

ke schválení manipulační řád vodního díla ve smyslu znění vyhlášky č. 216/2011 Sb., o 

náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, z důvodu, že na předmětném 

vodním díla dochází k manipulaci s vodou. 

 

Účastníkem předmětného vodoprávního řízení jsou v souladu s ustanovením § 115 

vodního zákona a § 27 správního řádu:  

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČ: 00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 

Praha 6 – Dejvice, pověřené provozem a údržbou vodního díla. 

Újezdní úřad Libavá, Náměstí 2, 783 07 Město Libavá, obec. 
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Z výše uvedených důvodů a vzhledem k tomu, že rozhodl ÚÚř Libavá nejsou známy 

žádné nové skutečnosti, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí.  

 

Upozornění pro VLS, s.p.: 

Nakládání s povrchovými vodami na vodním díle - dělícím objektu na pozemku parc. č. 481/1 

v k. ú. Velká Střelná, podléhá povolení vodoprávního úřadu k nakládání s povrchovými vodami 

dle ustanovení § 8 vodního zákona. ÚÚř Libavá upozorňuje VLS, s.p., pověřené ÚÚř Libavá 

k provozu vodního díla, na jeho povinnost předmětným povolením k nakládání s vodami při 

provozu vodního díla disponovat. Řízení o vydání povolení k nakládání s vodami je řízením na 

žádost, kterou předloží vodoprávnímu úřadu VLS, s.p. jako budoucí oprávněný z povolení 

k nakládání s vodami. Předmětem toho řízení je mj. stanovení minimálního zůstatkového 

průtoku ve vodním toku. 

 

Poučení účastníků 

 Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle správního řádu ve lhůtě 

15 dnů ode dne jeho oznámení k Sekci rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany, 

Vítězné náměstí 1500/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice, podáním u Újezdního úřadu Libavá, Náměstí 

2, 783 07 Město Libavá. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání se podává 

s potřebným počtem tiskopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 

účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na 

jeho náklady Újezdní úřad Libavá.  

 

 

           Přednosta 

           podplukovník Mgr. Josef Dřímal

           

 

 

 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový 

přístup po dobu 15 dnů. 

 

 

Vyvěšeno dne:        ………………………                                     Sejmuto dne:  

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Účastníci vodoprávního řízení :  

1. Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Lipník n./B, Na Zelince 1147, 751 31 Lipník 

n./B, ID DS: bjds93z 

2. Újezdní úřad Libavá, Náměstí 2, 783 07 Město Libavá 

 

Na vědomí: 
1. JUDr. Miroslav Svatoň, advokát, náměstí T. G. Masaryka 93, 75131 Lipník nad Bečvou 

ID DS: isfgapn 

2. Obec Daskabát, Daskabát 35, 779 00 Olomouc 9 

ID DS: 7aqbktg 

3. Obec Tršice, Tršice č.50, 783 57 Tršice  

ID DS: wsvbawp 

4. Městys Velký Újezd, Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd 

ID DS: jxbbamv 

5. Povodí Moravy, s.p., provoz Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc 

ID DS: m49t8gw 

6. Družstvo Velký Újezd, Varhošťská 16, 78355 Velký Újezd 

ID DS: jk429s2 

7. Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc 

ID DS: qiabfmf 

8. Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Olomouc 

ID DS: kazbzri 

9. Obec Citov, Citov 14, 751 03 Citov 

ID DS: bn6audv 

10. Mgr. Ondřej Hojgr Ritter - Šťastný, advokátní kancelář, Riegrova 12, 779 00 Olomouc 

ID DS: efjhiav 

11. František Dvořák, Tršice 92, 783 57 Tršice 

12. Zdeněk Vysloužil, Přáslavice 57, 783 54 Přáslavice 

13. Zdeněk Sehnal, Příční 1323, 751 31 Lipník nad Bečvou 

14. Lubomír Pospíšil, Tršice 300, 783 57 Tršice 

15. Jiří Zahradníček, Prostějovská 234, 751 01Tovačov 

16. Vladimír Koš, Mlýnská 410, 783 55 Velký Újezd 

17. Antonín Slánský, Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci, Biskupské nám. 

841/2, 779 00 Olomouc 

18. Leo Mackovík, Rybářství Přerov a.s., gen. Štefánika 5, 750 02 Přerov 

19. Ladislav Navrátil, Český rybářský svaz, z.s., MO Brodek u Přerova, Masarykovo nám.,  

751 03 Brodek u Přerova 

20. Sleha František, Mlýnská 44, 751 03 Majetín 
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