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OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále také „KÚPK“),
v přenesené působnosti příslušný orgán veřejné správy podle § 28 odst. 2 písm. a)
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů (dále také „zákon o vodovodech a kanalizacích“)

rozhodl
podle ust. § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:
Opravuje se zřejmá nesprávnost v písemném vyhotovení rozhodnutí ze dne
7. 2. 2022 č.j. PK-ŽP/1628/22 vydaném pro vlastníka a provozovatele – obec
Nezdice, sídlem Nezdice č.p. 46, 334 01 Přeštice, IČO: 00573370, ve věci
povolení provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na katastrálním území
Nezdice nad Úhlavou (607959) tak, že se
text výroku
„
 stoková síť Čížkov IČME: 3210-607959-00573370-3/1“
nahrazuje textem
„
 stoková síť Nezdice IČME: 3210-607959-00573370-3/1“

Odůvodnění
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydal dne 7. 2. 2022
rozhodnutí č.j. PK-ŽP/1628/22 o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro
vlastníka a provozovatele – obec Nezdice, sídlem Nezdice č.p. 46, 334 01 Přeštice,
IČO: 00573370, majetek na katastrálním území Nezdice nad Úhlavou (607959).
Následně upozornil za provozovatele jeho odborný zástupce – Ing. Jiří Sukup
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na chybu spočívající v uvedení nesprávného názvu místa, kde se kanalizace
vyskytuje. K chybě v psaní došlo opisem názvu z jiné žádosti o povolení
k provozování.
Na základě výše uvedeného KÚPK rozhodl o opravě původního povolení tak, jak je
uvedeno ve výroku.
Oprava se týká výroku rozhodnutí, bylo proto jako první úkon správního orgánu
vydáno toto opravné rozhodnutí.

Poučení
Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze
účastník, který může být tímto rozhodnutím přímo dotčen.
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 a násl. správního řádu odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství, a to podáním učiněným
u Krajského úřadu Plzeňského kraje.

otisk úředního razítka

Ing. Jakub Rataj
vedoucí oddělení vodního hospodářství
podepsáno elektronicky

Rozdělovník
Účastník řízení:
 vlastník a provozovatel: Obec Nezdice, č.p. 46, 334 01 Přeštice
 odborný zástupce provozovatele: Ing. Jiří Sukup, Kyšice, č.e. 47, 330 01
Kyšice
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