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OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

Městská část Praha 20, Úřad městské části - odbor životního prostředí a dopravy (dále jen "odbor 
životního prostředí a dopravy"), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a  
ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon"), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), podle § 32 zákona o hlavním městě Praze č.  
131/2000 Sb. a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění  
pozdějších změn a doplňků, místně příslušný správní orgán podle ust.  § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,  
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"),  podle ust.  § 115 odst. 1 vodního 
zákona a ust. § 70 správního řádu v řízení zahájeném z moci úřední

r o z h o d l
o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí

ze dne 12.4.2018 č.j. MCP20 6881/2018/OŽPD/Čech/R, kde se následující text ve výroku:

„Na stavbu bylo vydáno stavební povolení pod č.j.  MCP20 003307/2016/OVUR/Kr ze dne 10.3.2016, 
které nabylo právní moci dne 14.4.2016….Podmínky pro změnu stavby před jejím dokončením zůstávají  
stejné jako u stavebního povolení ze dne  10.3.2016 č.j. MCP20 003307/2016/OVUR/Kr s nabytím právní  
moci dne 14.4.2016.“

opravuje následovně na tento text: 

„Na  stavbu  bylo  vydáno  stavební  povolení  pod  č.j.  MCP20  000498/2013/OŽPD/KOR  ze  dne 
11.1.2013,  které  nabylo  právní  moci  dne  30.1.2013….  Podmínky pro  změnu stavby před  jejím 
dokončením  zůstávají  stejné  jako  u  stavebního  povolení  ze  dne   11.1.2013   č.j.  MCP20 
000498/2013/OŽPD/KOR s nabytím právní moci dne 30.1.2013.“

V odůvodnění  rozhodnutí  se  původní  text  upravuje  následovně  nově  takto:  „Na stavbu  bylo  vydáno 
stavební povolení pod č.j. MCP20 000498/2013/OŽPD/KOR ze dne 11.1.2013, které nabylo právní moci  
dne 30.1.2013“.
Ostatní text rozhodnutí ze dne 12.4.2018 vydaného pod č.j. MCP20 6881/2018/OŽPD/Čech/R zůstává 
nezměněn.

O d ů v o d n ě n í

Ve výroku písemného vyhotovení výše uvedeného rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost 
ohledně uvedeného č.j. předmětného původního rozhodnutí, data jeho vydání a data nabytí právní moci. 
Správní orgán tímto rozhodnutím tuto zřejmou nesprávnost opravil.

P o u č e n í

Proti  tomuto rozhodnutí  může ve smyslu  ustanovení § 70 a dalších správního řádu účastník 
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řízení, který jím může být přímo dotčen, podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolání, ve 
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k 
Magistrátu hl. m. Prahy - odboru životního prostředí podáním učiněným u odboru životního prostředí a 
dopravy  MČ Praha.  Odvolání  se  podá  v  počtu  dvou  stejnopisů.  Nepodá-li  účastník  potřebný  počet 
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady ÚMČ Praha 20 - OŽPD. Podané odvolání nemá v souladu s 
ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné.

      Mgr. Věra Bidlová
    Vedoucí odboru ŽPD

Toto oznámení se doručuje účastníkům řízení neuvedeným v rozdělovníku tohoto oznámení veřejnou 
vyhláškou. Musí být vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 20 po dobu 15 dnů. Poslední den vyvěšení je 

dnem doručení.

Vyvěšeno dne:     16.4.2018          Sejmuto dne:    2.5.2018

Rozdělovník:
Účastníci řízení podle § 24 odst. 1 správního řádu:
Hlavní město Praha, zastoupené Odborem městského investora MHMP, se sídlem Mariánské nám. 2, 
110 01 Praha 1, IČ 0006458, v zastoupení společností ZAVOS s.r.o., Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 
2, IČ 60203013
Ostatní účastníci řízení: - doručuje se veřejnou vyhláškou
Dotčený orgán:
Hygienická stanice hl.m. Prahy, Měšická 646,  190 00  Praha 9
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 1595/62, 120 00  Praha 2

Ostatní:  
Hlavní město Praha, Odbor technické vybavenosti,  Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město 
Pražská vodohospodářská společnost, Žatecká 110/2, 110 00  Praha 1
Pražské vodovody a kanalizace, Pařížská 11, 110 00  Praha 1
ÚMČ Praha 20 – Odbor hospodářské správy a investic
ÚMČ Praha 20 – Odbor výstavby a územního rozvoje
spis
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