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HC Kadaň, výstavba nové MVE na levém břehu

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní
úřad příslušný podle § 107 odst. 1 písm. j) a v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě atrakce čj.
180/ZPZ/11/D-14 ze dne 21.1.2011, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního
zákona a § 15 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 70 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodl o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení
rozhodnutí č.j. 3558/ZPZ/2018/B-043.2, JID 187163/2018/KUUK, ze dne 26.11.2018, tak, že
slova „komunikaci na hrázi“ v podmínce č. 3 ve výroku III. nahrazuje slovy „dočasnou
ocelovou lávku“.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad po vydání předmětného rozhodnutí zjistil zřejmou nesprávnost v písemném
vyhotovení rozhodnutí, která byla pravděpodobně způsobena kopírováním některých částí
textu z jiných písemností. Proto bezodkladně vydal toto opravné rozhodnutí.
POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a dalších správního řádu
odvolání, ve kterém uvedou, v jaké rozsahu rozhodnutí napadají a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě
15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u
Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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