
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 21. prosince 2015 č. 1070 

 
k Zásadám pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací 

vodního díla Skalička - I. etapa majetkoprávního vypořádání  
(bez služebnosti rozlivu) 

 
Vláda 

I. bere na vědomí informace uvedené v části III a IV materiálu čj. 1436/15 Zásady pro 
vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla 
Skalička - I. etapa majetkoprávního vypořádání (bez služebnosti rozlivu), který 
nepředjímá budoucí způsob provozování vodního díla Skalička včetně hladiny stálého 
nadržení; 

II. schvaluje  

1. Zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního 
díla Skalička - I. etapa majetkoprávního vypořádání (bez služebnosti rozlivu), uvedené 
v příloze č. 1 tohoto usnesení, 

2. použití finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Operace státních finančních aktiv 
do celkové výše 520 mil. Kč na realizaci majetkoprávního vypořádání majetku dotčeného 
realizací vodního díla Skalička v období let 2016 až 2020; 

III. souhlasí s bezúplatným převodem nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví státu 
a budou dotčeny plánovanou realizací vodního díla Skalička, do práva hospodařit 
podniku Povodí Moravy, s.p.; 

IV. ukládá  

1.  1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí uvolňovat ve spolupráci 
s ministrem zemědělství postupně od roku 2017 finanční prostředky podle bodu II/2 
tohoto usnesení do celkové výše 500 mil. Kč na základě žádosti Ministerstva zemědělství 
do jeho rozpočtové kapitoly pro podnik Povodí Moravy, s.p., za předpokladu, že finanční 
prostředky budou zahrnuty ve střednědobém výhledu kapitoly Operace státních 
finančních aktiv, 

2.  ministru zemědělství 

a) zajistit realizaci majetkoprávního vypořádání majetku dotčeného plánovanou realizací 
vodního díla Skalička v rozsahu schválené varianty a podle bodu II/2 tohoto usnesení, 

b) zajistit finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč v roce 2016 pro účely majetkoprávního 
vypořádání majetku dotčeného plánovanou realizací vodního díla Skalička, a to 
přesunem již schválených finančních prostředků z kapitoly Operace státních finančních 
aktiv v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, 
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c) zajistit do 31. ledna 2016 blokaci prodeje nemovitých věcí uvedených v příloze č. 2 
tohoto usnesení v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu v katastrálních 
územích obcí Černotín, Špičky, Milotice nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, Němetice, 
Zámrsky a Skalička u Hranic, dotčených plánovanou realizací vodního díla Skalička, 

d) zajistit do 29. února 2016 projednání procesu vypořádání k nemovitým věcem dotčeným 
plánovanou realizací vodního díla Skalička s představiteli Olomouckého kraje 
a Zlínského kraje a dalších dotčených subjektů samosprávy,  

e) uplatnit požadavek na zajištění souladu územně plánovacích dokumentů ve vazbě 
na změnu názvu uvedeného opatření (poldr Teplice na vodní dílo Skalička), 

3. ministru zemědělství zpracovat ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku 
a ministrem financí a vládě do 31. března 2017 předložit návrh zásad pro vypořádání 
práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Skalička - II. etapa 
majetkoprávního vypořádání (služebnost rozlivu), 

4. ministrům zemědělství, dopravy, 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru 
financí a ministryni práce a sociálních věcí zabezpečit do 31. prosince 2017 bezúplatný 
převod  nemovitých věcí podle bodu III tohoto usnesení, které budou dotčeny plánovanou 
realizací vodního díla Skalička, uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení, do práva 
hospodařit podniku Povodí Moravy, s.p.; 

V. doporučuje hejtmanům Olomouckého kraje a Zlínského kraje zajistit soulad územně 
plánovacích koncepčních dokumentů pořizovaných krajem ve vazbě na změnu názvu 
uvedeného opatření (poldr Teplice na vodní dílo Skalička). 

 

Provedou: 
1. místopředseda vlády pro ekonomiku  
a ministr financí, 
ministři zemědělství, dopravy, 
ministryně práce a sociálních věcí 
 
Na vědomí: 
hejtmani Olomouckého kraje, 
Zlínského kraje 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 
 
 


