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R O Z H O D N U T Í 
  
 

Ministerstvo zemědělství, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 
§ 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů,  v řízení z moci úřední 

   
 

 
I.    
podle ustanovení § 48 odst. 2 vodního zákona  

 
zrušuje s účinností ke dni 31. prosince 2010 

 
správcem drobných vodních toků uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí, organizační složku státu Zemědělskou vodohospodářskou správu, se sídlem 
Hlinky 60, 603 00 Brno, IČ 00020451, která vykonávala správu těchto vodních toků na 
základě určení. 

 
Účastníci řízení  
(§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů): 

� Zemědělská vodohospodářská správa, se sídlem Hlinky 60, 603 00 Brno, IČ 00020451 
 
 
II.    
podle ustanovení § 48 odst. 2 vodního zákona 
 

určuje s účinností ke dni 1. ledna 2011 
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Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70890013 správcem drobných vodních 
toků uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.  
 
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

� Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70890013 
 
 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 
 
Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy 

povodí, (dále jen „Ministerstvo zemědělství“) v souvislosti s příkazem č. 27/2010 ministra 
zemědělství, čj. 27624/2010-10000, ze dne 16.09.2010, k převodu činností a následnému 
zrušení organizační složky státu Zemědělské vodohospodářské správy, s převodem majetku, 
práv a závazků do státních podniků Povodí Ohře, státní podnik, Povodí Vltavy, státní podnik, 
Povodí Labe, státní podnik, Povodí Odry, státní podnik, Povodí Moravy, s.p., a Lesy České 
republiky, s.p., rozhodlo o převodu správy drobných vodních toků, jejichž dosavadním 
správcem je organizační složka státu Zemědělská vodohospodářská správa, na státní podnik 
Povodí Moravy.  
 
 Vzhledem k tomu, že jsou dány všechny předpoklady pro zrušení dosavadní správy 
předmětných drobných vodních toků a určení nového správce v řízení z moci úřední a 
podklady jsou dostatečné k tomu, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti, a to v rozsahu nezbytném pro postup předepsaný v ustanovení § 48 odst. 2 
vodního zákona, rozhodlo Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 48 odst. 2 vodního 
zákona a v souladu s ustanovením § 115 odst. 10 vodního zákona, kdy rozhodnutí může být 
prvním úkonem v řízení, tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 
 

P O U Č E N Í   Ú Č A S T N Í K Ů 
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1  
správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále 
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, ve lhůtě 15 dnů ode dne 
jeho oznámení k ministrovi zemědělství, podáním učiněným u Ministerstva zemědělství, 
odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.  

 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů 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 Ministerstvo zemědělství. Odvolání se jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
  
 
 

otisk úředního razítka 
  
 Ing. Daniel Pokorný v. r. 
 ředitel odboru státní správy  
 ve vodním hospodářství a správy povodí 
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Příloha: 
Seznam drobných vodních toků (2 strany) 
 
 
Rozdělovník 

Účastník řízení dle § 27 odst 1 správního řádu – pro výrok I. (do vlastních rukou) 
Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, 603 00 Brno 

 

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu – pro výrok II. (do vlastních rukou) 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 
 
Účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu – pro výrok II. (do vlastních rukou) 
Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, 603 00 Brno 
 
 
 
Vypraveno dne: 23. listopadu 2010 
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