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ROZHODNUTÍ 
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ 

Veřejná vyhláška 

 

Výroková část: 
Stavební úřad České Budějovice, jako příslušný správní orgán vydal dne 29.3.2017 pod č.j. 
SU/6696/2016-14 územní rozhodnutí, které se týká stavby: 

Obnova Řadu surové vody Římov - Plav II. a III. etapa 
Římov 

 

 

Správní orgán rozhodnutím podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost spočívající v chybném uvedení výčtu 
pozemků, a to tak, že mezi stavební pozemky doplňuje následující :  

"p.p.k. 2827/4, p.p.k. 2795/1 k.ú. Římov, 1220/5, 1231/9, 1231/15, 628/10 k.ú. Doudleby, 1213/35 
v k.ú. Plav" 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01  České Budějovice 
 

 

Odůvodnění: 

Ve výroku písemného vyhotovení rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost - chybně byl uveden výčet 
pozemků. Nicméně z přiložené výkresové dokumentace je zjevné, že tyto pozemky jsou dotčeny stavbou. 
Okruh účastníků řízení byl vymezen správně, chyba ve výčtu pozemků neměla vliv na účast v řízení. 
Vlastnické právo ani právo věcného břemene nikoho dalšího nemůže být prováděním stavby přímo 
dotčeno. Jedná se o zjevný omyl v psaní, přičemž z průběhu řízení je zjevné, že se nejedná o doplnění 
chybějícího výroku, ale o uvedení výroku do souladu s podanou žádostí.  

Správní orgán proto rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil. 

 

Viz rozdělovník: 
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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 Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního 
řádu a investic v Českých Budějovicích 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. Vlastislav Eliáš 
vedoucí Stavebního úřadu 
České Budějovice 
 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České 
Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po 
dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni 
vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět 
stavebnímu úřadu. 
 
Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Č.j. SU/6696/2016 Da str. 3 

 
 
Obdrží: 
Po dni nabytí právní moci obdrží stejnopis tohoto rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci žadatel; 
místně příslušný obecní úřad, pokud není stavebním úřadem; stavební úřad příslušný podle § 15 nebo 16, 
stavebního zákona k povolení stavby.   

 

Obdrží: 
žadatel:  

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3 
 
dotčené orgány 
Magistrát města - odbor památkové péče, - zde - 
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství, - zde - 
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde - 
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3 
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c 
Policie ČR dopravní inspektorát, Krajské ředitelství JK, IDDS: eb8ai73 
 
obec (dodejky) 
Obec Římov, IDDS: zddefn5 
Obec Plav, IDDS: tnpedpf 
Obec Doudleby, IDDS: kutb5e5 
Obec Heřmaň, IDDS: nexb6ty 
Obec Kamenný Újezd, IDDS: aqebdr7 
 
 
ostatní se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a 
vrácení  zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:  
Magistrát města – kancelář tajemníka KT -UD - Úřední deska, - zde – 
Obecní úřad Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24  Římov,   
Obecní úřad Doudleby, Doudleby 6, 370 07  České Budějovice 7,  
Obecní úřad Plav, Plav 57, 370 07  České Budějovice 7,  
Obecní úřad Heřmaň, Heřmaň 43, 370 07  České Budějovice 7,  
Obecní úřad Kamenný Újezd, Náměstí 220, 373 81  Kamenný Újezd  
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