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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ
Výroková část:
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2
písm. c) a § 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 místně příslušný orgán
veřejné správy podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů ve správním řízení jako příslušný správní orgán vydal dne 20.3.2020 pod č.j.
MKH/028719/2020 rozhodnutí pro Janu Christine Ellner-Beck, nar. 21.7.1970, Spitzäckerstr. 82/2, 70794
Filderstadt, Germany, kterou zastupuje Jaroslav Štecher, IČO 42911699, nar. 21.1.1977, Havlíčkova 183,
584 01 Ledeč nad Sázavou, které se týká
povolení
podle § 94j odst. 1, podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona ke stavbě
domovní vrtané studny vč. vodovodní a elektro přípojky na pozemku parc. č. 186/4 v katastrálním
území Ledečko a podle §8 odst. 1 písm. b) vodního zákona k nakládání s podzemními vodami - k
jejich odběru.
Správní orgán rozhodnutím podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
opravuje z moci úřední v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost ve výroku rozhodnutí na
straně tři a to tak, že text zřejmé nesprávnosti:
Maximální měsíční povolený odběr

18 tis. m3

opravuje textem:
Maximální měsíční povolený odběr

18 m3
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Jana Christine Ellner-Beck, nar. 21.7.1970, Spitzäckerstr. 82/2, 70794 Filderstadt, Germany
Odůvodnění:
Ve výroku písemného vyhotovení rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost. Vodoprávní úřad provedl z
moci úřední, z důvodu nesprávně uvedeného maximálního měsíčního povoleného odběru opravu části
výroku rozhodnutí č.j.: MKH/028719/2020 ze dne 20. 3. 2020. Maximální měsíční povolený odběr se
nově opravuje na 18 m3. Vzhledem k tomu, že se jednalo o chybu v psaní, rozhodl vodoprávní úřad v
souladu s § 70 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto opravného rozhodnutí. Správní orgán
rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Jiří Novotný, Ludmila Novotná, Ing. Jaroslav Vendl, František Vokáč, Ivanka Vokáčová, Jiří
Palivec, Blanka Palivcová, Ing. Jana Bydžovská, Pavel Novotný, Martin Novotný, Obec Ledečko,
Město Kutná Hora, kancelář tajemníka
Poučení účastníků:
Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím
může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné
odvolání má odkladný účinek.
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
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Pavlína Žalská
oprávněná úřední osoba
referent odboru
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Jaroslav Štecher, IDDS: nqnybng
Jiří Novotný, Tůmova č.p. 124, Kolín VI, 280 02 Kolín 2
Ludmila Novotná, Tůmova č.p. 124, Kolín VI, 280 02 Kolín 2
Ing. Jaroslav Vendl, Bezručova č.p. 419/40a, 251 01 Říčany u Prahy
František Vokáč, Dolní č.p. 433, 273 61 Velká Dobrá
Ivanka Vokáčová, Dolní č.p. 433, 273 61 Velká Dobrá
Jiří Palivec, gen. Klapálka č.p. 2176, 272 01 Kladno 1
Blanka Palivcová, gen. Klapálka č.p. 2176, 272 01 Kladno 1
Ing. Jana Bydžovská, IDDS: cg5745m
Pavel Novotný, Míru č.p. 746, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Martin Novotný, Mikoláše Alše č.p. 264, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Obec Ledečko, IDDS: be7bxrf
Město Kutná Hora, kancelář tajemníka, IDDS: b65bfx3
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dotčené správní úřady
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
ostatní
Město Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2

