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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí
Výrok
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako věcně a místně
příslušný vodoprávní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a § 107 odst. 1 písm. r) ve spojení s § 126 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), vodoprávní úřad v řízení z moci úřední

rozhodl
podle ustanovení § 43 odst. 2 vodního zákona takto:

v případě linie domnělého vodního toku, jejíž počátek se nachází na pozemku č. 533/3
v k.ú. Doubravice u Českých Budějovic, průběh celé délky byl zjištěn ve čtyřech
katastrálních územích a která v závěrečném úseku prochází liniovou stavbou končící na
pozemku č. 189/1 v k.ú. Roudné, kde linie ústí do vodní linie označené v Centrální evidenci vodních
toků na portálu Ministerstva zemědělství (CEVT), identifikátorem vodního toku (IDVT) 10262602,

jde o vodní tok
ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 vodního zákona.
Vše v kraji Jihočeském, katastrálním území Doubravice u Českých Budějovic, Vidov, Staré Hodějovice a
Roudné, č.h.p 1-06-02-0770-0-00, vodní útvar Malše od Stropnice po ústí do toku Vltava, ID útvaru
HVL_0370.
Součástí rozhodnutí je orientační zákres posuzované linie vodního toku (v k.ú. Doubravice u Českých
Budějovic, Vidov, Staré Hodějovice, Roudné) - A4

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
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Odůvodnění
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oznámil dne 5.5.2021
písemností čj. KUJCK 49975/2021 zahájení vodoprávního řízení z moci úřední ve smyslu § 126 odst. 8
ve spojení s § 107 odst. 1 písm. r) vodního zákona a současně dle § 115 odst. 8 vodního zákona vyzval
účastníky řízení, aby uplatnili své námitky, popřípadě důkazy k projednávané věci nejpozději do 1.6.2021.
Řízení bylo zahájeno na základě podnětu Milana Krátkého, Lidická 181/50, 370 01 České Budějovice ze dne
20.1.2021, následně byly provedeny dvě pochůzky na místě samém, ve dnech 24.1.2021 a 5.3.2021.
Z důvodu minimalizace kontaktů mezi osobami v důsledku pandemie spojené s prokázáním výskytu koronaviru
(označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky bylo podrobné místní šetření provedeno až
29.4.2021 ve spolupráci s Povodím Vltavy, státní podnik, který je v této věci nejen správcem vodního toku
vyššího řádu (IDVT 10262602) ale i správcem povodí.
Krajský úřad jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádné nesouhlasné
námitky, ve věci rozhodnutí v pochybnosti o tom, že by v případě linie domnělého vodního toku, jejíž počátek
se nachází na pozemku č. 533/3 v k.ú. Doubravice u Českých Budějovic a konec na pozemku č. 189/1 v k.ú.
Roudné, mělo jít o vodní tok. Dne 12.5.2021 navštívila krajský úřad účastnice řízení paní Monika Kosařová, Na
Korálově 668/5, 154 00 Praha 5 – Slivenec, majitelka pozemku č. 725/1 v k.ú. Vidov přes kterou posuzovaná
linie probíhá, s úmyslem nahlížet do spisu vedeného řízení. Paní Kosařová do písemného vyjádření podaného
na krajském úřadě uvedla, že nesouhlasí se stávajícím stavem, kdy povrchové vody nekoordinovaně tečou
přes její pozemek, je ochotna spolupracovat na řešení této záležitosti a souhlasí s názorem vodoprávního
úřadu, že v případě řešené linie domnělého vodního toku jde o vodní tok.
Názor vodoprávního úřadu, že jde případě linie domnělého vodního toku o vodní tok podpořil svým vyjádřením
ze dne 1.6.2021 také Ing. Tomáš Šedivý, starosta obce Vidov. Pan starosta ve svém písemném vyjádření mj.
uvádí, že domnělý vodní tok je trvale vodný a má charakter vodního toku, a to včetně koryta a korytotvorných
procesů v něm. K vyjádření byl také přiložen zákres domnělého vodního toku do mapy, vycházející z místních
znalostí pana starosty.
Při rozhodování vycházel vodoprávní úřad zejména z následujících podkladů:
•

•

Z výsledků dvou pochůzek na místě samém, uskutečněných ve dnech 24.1.2021 a 5.3.2021.
Předmětem těchto pochůzek byl zejména nekoordinovaný rozliv povrchových vod z linie domnělého
vodního toku po pozemcích č. 725/1 a 725/2 v k.ú. Vidov a také jejich odtok propustkem pod
komunikací budovaného společností Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR), v rámci výstavby přeložky
silnice, jako objekt SO 132 - Úprava křižovatky stávajících silnic III/15523 a III/15532, v k.ú. Vidov a
objekt SO 319 - Přeložka odvodňovacího příkopu v km 139,494.
Z podrobného místního šetření provedeného dne 29.4.2021, ze kterého byl pořízen záznam a
fotodokumentace. Domnělý vodní tok začíná vývěrem vody na začátku pozemku č. 533/3 (téměř na
hranici s pozemkem 525/2) v k.ú. Doubravice u Českých Budějovic. Tento vývěr podzemních vod je
dotován přitékajícími povrchovými vodami od silnice ve směru České Budějovice – Trhové Sviny
(v obci Nedabyle) ze silničního příkopu, ale před jejich trvalým výskytem na pozemku č. 533/3 se
předtím povrchové vody místy ztrácejí. Tyto vody domnělého vodního toku tečou dále korytem v
terénní depresi s názvem Hlubočice, která je místy erodovanou hlubokou strží. Výraznějším přítokem
této linie domnělého vodního toku je levostranný přítok od rybníčku v obci Nedabyle na pozemku č.
491/16 a 491/17 v k.ú. Nedabyle. Linie dále probíhá pod mohutným železničním viaduktem k obytné
zástavbě obce Vidov. Tady je linie odkloněna historickou kamennou zídkou k šachtě na pozemku č.
725/4 a následně druhé šachtě na pozemku č. 725/1 v k.ú. Vidov, mezi nimiž se pravděpodobně
nachází potrubí. Tato vodní díla jsou v nevyhovujícím stavu a voda z domnělé vodní linie se
nekoordinovaně rozlévá po pozemcích č. 725/1 a 725/2 v k.ú. Vidov. Linie domnělého vodního toku
dále probíhá propustkem pod komunikací do otevřeného odvodňovacího kanálu podél silnice Vidov –
Roudné, v současnosti překládaného v souvislosti s výstavbou přeložky silnice, jako objekt SO 132
s názvem: „Úprava křižovatky stávajících silnic III/15523 a III/15532, v k.ú. Vidov a objekt SO 319
s názvem „Přeložka odvodňovacího příkopu v km 139,494“. Linie domnělého vodního toku ve své
závěrečné části, po jejím dalším křížením s komunikací ve směru Roudné, pokračuje už jenom jako
linie zatruběná, a to až do stávající line vodního toku vedené v CEVT jako IDVT 10262602 (slepé
rameno řeky Malše). Linie domnělého vodního toku probíhá na základě zjištění na místě samém
orientačně na pozemcích: č. 533/3, 533/2, 533/6, 533/5, 533/4, 636, 604/17,604/15, 604/14, 604/7
v k.ú Doubravice u Českých Budějovic, č. 726/2, 726/4, 725/4, 725/1 v k.ú. Vidov. Za pozemkem č.
725/1 v k.ú. Vidov již linie domnělého vodního toku probíhá nedokončenou stavbou prováděnou
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společností ŘSD ČR. V den místního šetření stavba zatím nebyla dokončena, nebylo tedy možné na
místě určit pozemky na kterých se linie domnělého vodního toku nachází a její průběh lze dovozovat
z projektové dokumentace „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“, podle které bude tato linie domnělého
vodního toku vedena částečně v otevřeném korytě ale převážně v zatrubnění, končícím na pozemku č.
189/1 v k.ú. Roudné (slepé rameno řeky Malše, IDVT 10262602).
Z podkladů poskytnutých ŘSD ČR, souvisejících s posuzovaným domnělým vodním tokem, resp. jeho
částí, která probíhá liniovou stavbou. Jde o část projektové dokumentace D3 0310/II HODĚJOVICE –
TŘEBONÍN, objekt SO 132 s názvem: „Úprava křižovatky stávajících silnic III/15523 a III/15532,
v k.ú. Vidov a objekt SO 319 s názvem „Přeložka odvodňovacího příkopu v km 139,494“.
Ze základních hydrologických údajů podle ČSN 751400. Jedná se o hodnoty minimálních, M-denních
průtoků zpracovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) dne 9.4.2021, k profilu
zaústění domnělého vodního toku (povrchových vod tekoucích terénní depresí Hlubočice) do
propustku pod komunikací Vidov – Roudné na pozemku č. 725/1 v k.ú. Vidov.
M
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Z těchto údajů, zejména pak hodnot Q330, Q355 a Q364 je patrné, že je zajištěna jistá setrvalost průtoku.
Za účelem určení počátku domnělého vodního toku byla vyhodnocena hydrologická data také
navazující linie (levostranného přítoku) jejíž počátek je pod rybníčkem v obci Nedabyle na pozemku č.
491/16 a 491/17 v k.ú. Nedabyle, a to až po soutok s v výraznějším pravostranným přítokem, který
má počátek na pozemku č. 533/3 v k.ú. Doubravice u Českých Budějovic a byl na základě hodnot
minimálních průtoků vyhodnocen jako více vodný.
Z map Centrální evidence vodních toků na portálu Ministerstva zemědělství a z ortofotomap, které má
krajský úřad k dispozici.

Vodoprávní úřad vyhodnotil výše uvedené podklady a skutečnosti a byl veden těmito úvahami:
Podle § 43 odst. 1 vodního zákona, jsou vodními toky povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale
nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve slepých
ramenech a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými
úseky.
V případě linie domnělého vodního toku, jejíž počátek se nachází na pozemku č. 533/3 v k.ú.
Doubravice u Českých Budějovic a konec na pozemku č. 189/1 v k.ú. Roudné bylo zjištěno ve dnech
24.1.2021, 5.3.2021 a 29.4.2021 viditelné množství povrchových vod, a to v celé délce této linie. Rovněž na
základě vpředu uvedených hodnot M-denních průtoků lze dovozovat, že je zachována jistá setrvalost
průtoku, která je podmínkou existence vodního toku.
Povrchové vody tečou vlastním spádem přirozeným korytem terénní depresí Hlubočice a otevřené
koryto tvoří významnou část řešené linie. Povrchové vody tečou také nekoordinovaně po pozemcích č. 725/1 a
725/2 v k.ú. Vidov a závěrečný úsek posuzované linie prochází zakrytým úsekem, a to liniovou stavbou ve
vlastnictví ŘSD ČR. Koryto je ale převážně zřetelné a místy přechází až v hlubokou erozní strž.
Posuzovaná linie domnělého vodního toku má svůj hydrologický počátek na pozemku č. 533/3
v k.ú. Doubravice u Českých Budějovic, ústí do vodní linie IDVT 10262602 a voda do této linie přitéká
přirozeně z vlastního povodí, které dle dat ČHMÚ má k profilu zaústění do propustku pod komunikací Vidov –
Roudné na pozemku č. 725/1 v k.ú. Vidov plochu 0,59 km2.
Na základě výše uvedených skutečností, vodoprávní úřad dospěl k závěru, že v případě linie domnělého
vodního toku, jejíž počátek se nachází na pozemku č. 533/3 v k.ú. Doubravice u Českých Budějovic a konec na
pozemku č. 189/1 v k.ú. Roudné, jde o vodní tok, který splňuje všechny parametry vodního toku ve smyslu
ustanovení § 43 odst. 1 vodního zákona. Posuzovaná linie má svůj hydrologický počátek i konec, rovněž
definované povodí s přirozeným odtokem. Předmětná linie je v převažující délce přirozeným korytem, kterým
tečou povrchové vody vlastním spádem trvale nebo po převažující část roku. Tento názor podpořil také
písemným vyjádřením také starosta obce Vidov, který místní situaci velmi dobře zná a to již po řadu let.

V souladu s názorem Ministerstva Zemědělství jako nejvyššího správního orgánu v obdobné věci (řízení
v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok) vysloveným v rozhodnutí o odvolání čj. 20836/2017-MZE-15111
ze dne 28.6.2017, není nijak naplněna dikce ustanovení § 27 odst. 1) písm. b) správního řádu, kdy v řízení
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z moci úřední jsou účastníky dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo
povinnost, nebo prohlásit že právo nebo povinnost tyto osoby nemají.
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu

Vlastníci pozemků, na nichž se nachází linie domnělého vodního toku v katastrálních územích Doubravice u
Českých Budějovic, Vidov, Staré Hodějovice a Roudné, ve smyslu § 50 vodního zákona
Vlastníci pozemků sousedících s linií domnělého vodního toku v katastrálních územích Doubravice u Českých
Budějovic, Vidov, Staré Hodějovice a Roudné ve smyslu § 51 vodního zákona
Vlastníci staveb a zařízení v linii domnělého vodního toku v katastrálních územích Doubravice u Českých
Budějovic, Vidov, Staré Hodějovice a Roudné ve smyslu § 51 vodního zákona, nebo sousedících s touto linií ve
smyslu § 52 vodního zákona

Účastník řízení dle § 115 odst. 5 vodního zákona a dle § 27 odst. 3 správního řádu – správce vodního toku
IDVT 10262602
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5

Účastníci řízení dle § 115 odst. 4 vodního zákona a dle § 27 odst. 3 správního řádu
Obec
Obec
Obec
Obec

Doubravice, Doubravice 10, 370 06 České Budějovice
Vidov, Vidov 51, 370 07 České Budějovice
Staré Hodějovice, Na Návsi 30, Staré Hodějovice 370 08
Roudné, Roudenská 120, 370 07 České Budějovice

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR, a to do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství
a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

Příloha
Orientační zákres posuzované linie vodního toku (v k.ú. Doubravice u Českých Budějovic, Vidov, Staré
Hodějovice, Roudné) - A4
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce krajského úřadu.

Vyvěšeno dne ……………………………..

Sejmuto dne: ………………………………….

Písemnost byla zároveň zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník
Obdrží do vlastních rukou se žádostí o bezodkladné vyvěšení na úřední desku
• Krajský úřad Jihočeský kraj, kancelář ředitele - zde
• Obecní úřad Doubravice, Doubravice 10, 370 06 České Budějovice - DS
• Obecní úřad Vidov, Vidov 51, 370 07 České Budějovice – DS
• Obecní úřad Staré Hodějovice, Na Návsi 30, Staré Hodějovice 370 08 - DS
• Obecní úřad Roudné, Roudenská 120, 370 07 České Budějovice - DS
Do vlastních rukou také obdrží
• Obec Doubravice, Doubravice 10, 370 06 České Budějovice - DS
• Obec Vidov, Vidov 51, 370 07 České Budějovice - DS
• Obec Staré Hodějovice, Na Návsi 30, Staré Hodějovice 370 08 - DS
• Obec Roudné, Roudenská 120, 370 07 České Budějovice - DS
Ostatním účastníkům se doručuje veřejnou vyhláškou
Na vědomí
• Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,
2, 370 92 České Budějovice – DS
• Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 250 24 Praha 5, prostřednictvím závod Horní Vltava,
Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice (správce povodí) – DS
• Pan Milan Krátký, Lidická 181/50, 370 01 České Budějovice
Na vědomí s přílohou po nabytí právní moci
• Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, Těšnov 17, 117
05 Praha 1 – DS
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