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ROZHODNUTÍ 

OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný 

podle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální 

stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení  

§ 70 správního řádu rozhodl 

o opravě zřejmých nesprávností  

ve výrokové části rozhodnutí č.j. 147545/2018-MURI/OVÚ/764 ze dne 06.04.2020, které se týká 

povolení k nakládání s podzemními vodami, jejich odběru a povolení stavby souvisejícího vodního díla    

vrtané studny, 

jejímž stavebníkem je  

Vladimír Drbal, nar. 12.1.1955, Jabloňová č.p. 968, 281 63  Kostelec nad Černými Lesy 

 

takto: 

Zřejmou nesprávnost na straně 1 a 2 v tabulce o povoleném množství odběru   

Maximální měsíční povolený odběr 

Roční povolený odběr 

15 tis. m3/měs. 

120 tis. m3/měs. 

opravuje textem: 

Maximální měsíční povolený odběr 

Roční povolený odběr 

0,015 tis. m3/měs. 

0,120 tis. m3/měs. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu - § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

 Vladimír Drbal, nar. 12.1.1955, Jabloňová č.p. 968, 281 63  Kostelec nad Černými Lesy 

 

Odůvodnění: 

Ve výrokové části I. písemného vyhotovení rozhodnutí o povolení odběru vody z ní se vyskytly zřejmé 

nesprávnosti, vzniklé nesprávným opisem maximálního měsíčního povoleného odběru a ročního 
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povoleného odběru. Správní orgán podle ust. § 70 správního řádu opravným rozhodnutím zřejmé 

nesprávnosti opravil podle dodatku č. 1 k projektové dokumentaci.   

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby - § 27 odst. 2 správního řádu:  

Obec Štíhlice, IDDS: tuja9ba 

 sídlo: Štíhlice č.p. 5, 281 63  Kostelec nad Černými Lesy 

 

účastníci (veřejnou vyhláškou) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

 parc. č. st. 355, 227/183, 227/184, 269/73, 269/74, 269/76, 269/78, 269/79, 269/97, 269/120 

v katastrálním území Kostelec nad Černými Lesy. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí může ve smyslu ustanovení § 70 správního řádu účastník řízení, který jím může 

být přímo dotčen, podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém 

rozsahu rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí ve 

lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství, podáním u zdejšího správního orgánu.  

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvoláním 

lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen 

proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

 

Bc. Aneta Šaňková v.r. 

referent oddělení Vodoprávní  úřad    

oprávněná úřední osoba    

otisk úředního razítka 

  

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


