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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
oprava zřejmých nesprávností
opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranných pásem vodních zdrojŮ
Městslcri úřad příbram, Odbor životníhoprostředí, oddělení vodního hospodářství, jako věcně
příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) ve spojení s § '106 odst. 1zák. č.25412001
Sb., o vodách a o změně něktenich zákonů, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen vodní zákon) a
jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst, 1 písm. a) a b) zák, č.50012004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) rozhodlJ

podle § 70 a 174 správního řádu, o opravě zřejmých nesprávností uvedených ve uýrokové části
opatřeňí obecné povahy č.j. 06407l2O17tOŽPtFq, ve věci stanovení ochranných pásem vodních
zdrojů, cHRAŠTlcE ze dne 18.01.2017, které nabylo účinnostidne 24,02.2017
.

písemnévyhotovení výrokové části opatření obecné povahy v části ll. Ochranné pásmo ll. stupně
v prvním odstavci se text:

ííOí,ěást pozemku 1102, část pozemku 1104, 1103, Óást
pozemku 1174, éást pozemku PK21411, část pozemku,1141vše k.ú. Chraštice.

,,KN í096, 1097, část pozemku
nahrazuje opraveným textem:

,,KN í096, KN 1097, ěást KN 1íOí,ěást KN 1102, KN 1í03, ěás_t KN 1104, KN 1141,éást KN 1174,
8ast xtt iszs, eást KN 1526, KN 1527 vše v k.ú. Chraštlce. Části KN pozemků byly vymezeny
dle Záznamů podrobného měření zmén ZPMZ 3O7 ;'

odůvodnění
Městský úřad Příbram, Odborživotního prostředí, oddělení vodního hospodářství vydalo podle §'17'1

až 174 správního řádu opatřeníobecné povahy, a to v souladu s § 71 odst. 2 písm. c) správního řádu
ve spojenís § 173 odst. 1 správního řádu vyvěšením na úřednídesku. V opatřeníobecné povahy Č.j.
MěúPB o64o7t2o17toŽPtFaj, které nabylo účinnostidne 24.02.2017, jsou zřejmé nesprávnosti
spočívajícív chybně uvedených pozemcích u vymezeného ochranného pásma ll. stupně. Na tyto
nesprávnosti upozornil katastrální úřad, poté co mu bylo dle § 20 odst. 3 vodního zákona zasláno
předmětné opatření obecné povahy. Obvod vymezeného ochranného pásma zŮstává beze změn.
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Z těchto důvodůbylo rozhodnuto o opravě zřejmých nesprávností. Tato oprava nemá vliv na obsah ani
datum účinnostijiž zveřejněného dokumentu.

Pouěení
Proti tomuto rozhodnutí můžeúčastníkřízení podat odvolání do í5 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.
Podle § 30 odst. 11 vodního zákona,zaprokázané omezení užíváni pozemků a staveb v ochranných
pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou je povinen na
jejich žádost poskytnout oprávněný k odběru vody z tohoto vodního zdroje. Nedojde-li o poskytnutí
náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.
,,otisk úředního razítka"

lng. Petr Walenka
vedoucí Odboru životníhoprostředí

obdží

A) žadatel a oprávněný k odběru vody

obec chraštice

B) dotčenéorgány

obecní úřad Milín, stavební úřad
osoby (veřejnou vyhláškou)
C) vlastníci pozemků a dalšídotčené
Kottová Marie, J. Lébra 882, Kročehlavy, Kladno
Honigová Lenka, lng, MBA, Hradební262, Příbram
Káš Jaroslav, Chraštičky43, Chraštice

Kášová Marie, Mládežnická 470, Příbram
Buzický Petr, lng., Jaromíra Malého 2049, Budějovické Předměstí, Písek
Ředitelství silnic a dálnic ČR, na Pankráci 546156, Nusle, Praha
Pivoňka Jan, Hradební68, Příbram
Jarolím František, Chraštičky45, Chraštice
Jarolímová Marie, Chraštičky45, Chraštice
Dvořák Jaroslav, Třebnice 76, Sedlčany
osoby
Dalšídotčené
Městský úřad Příbram, odbor kancelář města, Tyršova 1O8,261 19 Příbram l- k vyvěšení
vlastní
Tato veřejná vyhláška musí být zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního
úřadu Chraštice a Městského úřadu Příbram po dobu nejméně 15 dnů. Po uplynutítéto doby je nutno
tento návrh zaslat zpět na adresu Městského úřadu Příbram, Odboru životníhoprostředí.
Datum sejmutí.,. ... ...

0HRAŠTIGE,
oBEc
potul4iiq3,1ffiail

Podpis a razitko osoby potvrzující sejmutí
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