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VYJÁDŘENÍ K ŽÁDOSTI O INFORMACI PODLE ZÁKONA 106/1999 SB.
Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb (dále jen „SPÚ“) obdržel Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádáte
o zaslání informace, zda na vodní linii IDVT 10260964 (ISyPo ID200261699, HEIS ID
119540000900), která je patrně meliorační stokou, jsou aktuálně prováděny nebo
plánovány opravy, které by měly vliv na pozemek parc. č. 838/10 v k. ú. Jetětice, obec
Jetětice a pokud ano, po jakou dobu mají tyto opravy trvat.
Sdělujeme Vám, že na severní části uvedeného pozemku se nachází stavba vodního díla
– hlavní odvodňovací zařízení (dále jen HOZ) stavby „Jetětice I“ s názvem „Kanál C“, ID
2110000117-11201000, celkové délky 1,018 km pořízené v roce 1982. Tato stavba je
v majetku státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu v souladu s § 56
odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadě a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v majetku
státu a příslušnosti hospodařit SPÚ a souvisí s vodní linii IDVT 10260964. Jedná se o
zakrytý (trubní) meliorační kanál z betonových trub DN 300 mm.
Trasa tohoto HOZ dále pokračuje v k. ú. Jetětice ve směru proti protékající vodě přes
sousední pozemek p. č. 815/36 a dále přes pozemky p. č. 815/35 a 815/37. Na rozhraní
pozemků p. č. 815/35 a 815/37 v trase potrubí HOZ byl na základě upozornění majitelů
blízkých nemovitostí zjištěn zemní vývěr vody. Okolí tohoto vývěru je podmáčené, včetně
velké části oploceného pozemku p. č.815/35, který tvoří zahradu rodinného domu. Voda
z uvedeného vývěru odtékala mělkým zemním příkopem vyhloubeným údajně uživatelem
pozemků podél oplocení do blízké terénní sníženiny, která se mimo jiné nachází i na
pozemku p. č. 838/10. Dá se předpokládat, že půdní vývěr vody je zřejmě způsoben
poruchou na potrubí HOZ a v období zvýšených srážek voda potrubím neprotéká a vyvěrá
na povrch.
Na místě proběhlo na základě podnětu majitele pozemku p. č. 815/35 dne 02. 08. 2022
místní šetření svolané Odborem životního prostředí Městského úřadu Milevsko. Při jednání
bylo konstatováno, že vzniklá porucha stále trvá a že bude nutné potrubí HOZ ve výše
popsaném místě opravit.
V současné době SPÚ skutečně připravuje provedení opravy potrubí HOZ a pokud bude
dostatek finančních prostředků a získáme všechny potřebné souhlasy vlastníků dotčených
nemovitostí, uživatele pozemků a příslušných orgánů, opravu zrealizujeme
do 30. 06. 2023, jak ukládá Výzva k provedení udržovacích prací, kterou vydal Městský
úřad Milevsko, Odbor životní prostředí, pod č. j. MM 61692/2022 OŽP/BK dne 02. 09. 2022.
Tuto Výzvu vlastník p. č. 838/10 v k. ú. Jetětice dostal na vědomí.
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Tato připravovaná oprava se dotkne i pozemku p. č. 838/10, jehož okrajová část bude
využita jako přístupový pás k místu opravy HOZ a částečně i pro výkop s obnažením
potrubí. Tento výkop bude sloužit jako vstup pro kamerový průzkum a čištění pomocí
„hydročističe“. Dle předběžného jednání vlastník tohoto pozemku, Obec Jetětice, nám
umožní vstup na tento pozemek pro provedení uvedených činností. V případě zjištění
pokračování poruchy i na pozemku p. č. 838/10, bude oprava HOZ provedena také na tomto
pozemku.
Pro informaci závěrem uvádíme, že dle nám dostupných podkladů se na pozemku p. č.
838/10 také nachází stavba vodního díla – podrobné odvodňovací zařízení (POZ), které je
příslušenstvím pozemků.
Upozorňujeme, že z důvodu existence stavby HOZ na p. č. 838/10 v k. ú. Jetětice je vlastník
pozemku povinen dodržovat ustanovení § 56, odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), zejména písmena d).
Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka
technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím).
S pozdravem
(„otisk úředního razítka“)
Ing. Milan Rybka v. r.
ředitel Odboru vodohospodářských staveb
Státního pozemkového úřadu
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