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ROZHODNUTÍ
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

Výroková část:
Stavební úřad Velké Přílepy, jako příslušný správní orgán vydal dne 18.6.2015 pod č.j.OVP – 2909/2015
spis.zn. : Výst. 328.3-1690/2015-ZA rozhodnutí, které se týká :
změny umístění rodinného domu, přípojky vody včetně vodoměrné šachty, vrtu pro studnu, žumpy,
vsakovacího objektu pro dešťovou vodu, uliční část oplocení

Správní orgán rozhodnutím podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost v identifikaci původního územního
rozhodnutí na straně 1 a to tak, že text zřejmé nesprávnosti:
"vydaného dne 6.3.2014 pod č.j. 328.3-032282014-ZA"
opravuje textem:
"vydaného dne 6.3.2014 pod č.j. 328.3-0322/2014-ZA "
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Iveta Pokorná Feichtnerová, nar. 12.3.1966, Dvořákova č.p. 315, 252 64 Velké Přílepy
Ing. Karel Pokorný, nar. 3.4.1965, Dvořákova č.p. 315, 252 64 Velké Přílepy
Odůvodnění:
Ve výroku písemného vyhotovení rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost. Správní orgán rozhodnutím
zřejmou nesprávnost opravil.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Iveta Kmochová, nar. 16.1.1962, Na Parcelách č.p. 90/2, Únětice, 252 62 Horoměřice
Alena Šindelářová, Pod Vodárnou č.p. 1816, 431 11 Jirkov 1
1. Vodohospodářská společnost, s.r.o., Velké Přílepy 132, 252 64 Velké Přílepy
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Obec Statenice, Statenická č.p. 23, Statenice, 252 62 Horoměřice
Obec Velké Přílepy, Pražská č.p. 162, 252 64 Velké Přílepy
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
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Poučení účastníků:
Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím
může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení
k Odboru regionálního rozvoje, oddělení stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje
podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Dana Kuchařová v.r.
Vedoucí stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení: Taťána Zaorálková

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
dědicové po zemřelé :
Alena Šindelářová, Pod Vodárnou č.p. 1816, 431 11 Jirkov 1

