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Dle rozdělovníku

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy o opravě zřejmé nesprávnosti při
stanovení změny ZÚ Štěpánovského potoka
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský
úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších přepisů, jako příslušný vodoprávní úřad podle
§ 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d) a v souladu s § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),
místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl v souladu s ust. § 70 správního řádu
o opravě zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení opatření obecné povahy č. j.
119401/2021/KUSK ze dne 27. 9. 2021, kterým byla v souladu s ust. § 66 odst. 1 a 8 vodního
zákona stanovena změna záplavového území významného vodního toku Štěpánovský potok,
IDVT 10100379, v ř. km 0,000 – 18,423 a dle § 66 odst. 2 a 8 téhož zákona v uvedeném úseku
stanovena změněna aktivní zóny záplavového území, takto:
Na straně 1. opatření obecné povahy č. j. 119401/2021/KUSK ze dne 27. 9. 2021 se ve výroku
I. text ř. km 0,000 – 18,428 nahrazuje textem 0,000 – 18,423.

Odůvodnění
Krajský úřad jako věcně a místně příslušný správní úřad vydal dne 27. 9. 2021 pod č. j.
119401/2021/KUSK opatření obecné povahy, kterým bylo na návrh správce vodního toku,
Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Smíchov, závod Dolní Vltava, Grafická
36, 150 21 Praha 5, stanovena změna záplavového území vodního toku Štěpánovský potok a
jeho aktivní zóny. Po zveřejnění účinné změny záplavového území v centrálním registru
vodoprávní evidence kontaktoval státní podnik Povodí Vltavy Krajský úřad s upozorněním, že
je ve vydaném opatření obecné povahy chyba ve výroku I. v uvedené kilometráži měněného
záplavového území. Na místo hodnoty 18,423 byla uvedena hodnota 18,428. To, že se ve
skutečnosti projednala a stanovila změna v úseku 0,000 – 18,423 je patrné z nadpisu veřejné
vyhlášky č. j. 119401/2021/KUSK ze dne 27. 9. 2021, z jejího dalšího textu krom zmíněného
překlepu ve výroku a z projednávané dokumentace návrhu s názvem „Štěpánovský potok, ř.km
0,000 – 18,423, Záplavová území“ včetně jeho mapových příloh a datových příloh (GIS vrstvy).
Vzhledem k tomu, že se jedná o zřejmou nesprávnost v písemném vyhotovení opatření obecné
povahy, přistoupil Krajský úřad k její opravě z moci úřední přiměřeně dle ustanovení § 70 a
§ 174 správního řádu formou opatření obecné povahy.
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Toto opatření obecné povahy bude vyvěšeno ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu minimálně
po dobu 15 dnů na místě k tomu obvyklém na dotčených obecních úřadech a na úřední desce
Krajského úřadu a bude rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým
dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu se opatření považuje za doručené, na
ostatních úředních deskách se pouze oznamuje.

Poučení
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
na úřední desce Krajského úřadu a dle § 173 odst. 2 správního řádu proti němu nelze podat
opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174
odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.
Ing. Gabriela Zíková
oprávněná úřední osoba
odborný referent
Datum vyvěšení oznámení:

Datum sejmutí oznámení:

Podpis a razítko oprávněné osoby:

Rozdělovník
a) Obci (Městu) k vyvěšení na úřední desce (bez příloh):
1. Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov, IDDS: vf6b37t
2. Soutice, Soutice 104, 257 71 Soutice, IDDS: 6h4biqy
3. Rataje, Rataje 70, 258 01 Vlašim, IDDS: n8taury
4. Chlum, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov, IDDS: 4f8jdmv
5. Zdislavice, Zdislavice 6, 257 64 Zdislavice, IDDS: 43jatuw
6. Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim, IDDS: zbjbfmb
7. Vracovice, Vracovice 31, 258 01 Vlašim, IDDS: 2pxas5u
Dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy
vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správního obvodu se
týká, v případě potřeby i jiným obvyklým způsobem.
Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí opatření obecné
povahy zpět Krajskému úřadu.
b) Na vědomí (bez příloh):
8. Povodí Vltavy, s. p., IDDS: gg4t8hf
9. Ministerstvu životního prostředí ČR, IDDS: 9gsaax4
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