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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen
vodoprávní úřad), podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 10 a 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), v platném znění
rozhodl
podle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 70 správního řádu v řízení zahájeném z moci úřední
o opravě zřejmých nesprávností
ve výrokové části opatření obecné povahy
ze dne 10.05.2018, č. j. HOL-4573/2018/ŽP/Ve ve věci stanovení ochranného pásma vodního zdroje
Žeranovice „Stará studna“, navrhovatel – Obec Žeranovice, IČO 00287971, Žeranovice 1, 769 01 Holešov,
takto:
- původní znění:
I.
stanovuje
ochranné pásmo vodního zdroje Žeranovice „Stará studna“
dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona (dále jen „ochranné pásmo“) na pozemcích:
ochranné pásmo 1. stupně: p. č. st. 275 v k. ú. Žeranovice
ochranné pásmo 2. stupně: p. č. 1042/10, 1042/11, 1042/12, 1042/13, 1042/14, 1042/2, 1042/3, 1042/4,
1042/5, 1042/9, 1043/7, 404/2, 404/3, 404/4, 440/14, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 445/1, 445/2, 446/1,
446/2, 447/13, 447/19, 447/23, 447/29, 447/30, 447/31, 447/32, 447/33, 447/34, 447/39, 447/40, 447/41,
447/42, 447/5, 447/6, 447/7, 583/14 (část pozemku), 643 (část pozemku) v k. ú. Žeranovice
v obci Žeranovice, ve Zlínském kraji, v hydrologickém pořadí č. 4-12-02-1490-0-00, číslo hydrogeologického
rajonu 2220 (Hornomoravský úval).

Městský úřad Holešov
Masarykova 628
769 17 Holešov

Telefon 573 521 111
Fax 573 521 210
IDS x8qbfvu

Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí
č. j. HOL-2964/2019/ŽP/Ve
- nové znění:
I.
stanovuje
ochranné pásmo vodního zdroje Žeranovice „Stará studna“
dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona (dále jen „ochranné pásmo“) na pozemcích:
ochranné pásmo 1. stupně: p. č. st. 275 v k. ú. Žeranovice
ochranné pásmo 2. stupně: p. č. 1042/10, 1042/11, 1042/12, 1042/13, 1042/14, 1042/2, 1042/3, 1042/4,
1042/5, 1042/9, 1043/7, 404/2, 404/3, 404/4, 440/14 (část pozemku), 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 445/1,
445/2, 446/1, 446/2, 447/13, 447/19, 447/23, 447/29, 447/30, 447/31, 447/32, 447/33, 447/34, 447/39,
447/40, 447/41, 447/42, 447/5, 447/6, 447/7, 583/14 (část pozemku), 643 (část pozemku) v k. ú. Žeranovice
v obci Žeranovice, ve Zlínském kraji, v hydrologickém pořadí č. 4-12-02-1490-0-00, číslo hydrogeologického
rajonu 2220 (Hornomoravský úval).
Odůvodnění
Vodoprávní úřad vydal na základě návrhu obce Žeranovice, IČO 00287971, Žeranovice 1, 769 01 Holešov
dne 10.05.2018 pod č. j. HOL-4573/2018/ŽP/Ve opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranného
pásma vodního zdroje Žeranovice „Stará studna“.
V písemném vyhotovení výše uvedeného opatření obecné povahy ve výrokové části nebylo uvedeno ve
výčtu pozemků, že ochranné pásmo 2. stupně zasahuje pouze část pozemku p. č. 440/14. Ze žádosti,
celého řízení a příloh k vydanému opatření obecné povahy je zřejmé, že v ochranném pásmu 2. stupně
se nachází pouze část pozemku p. č. 440/14 v k. ú . Žeranovice. Dle ustanovení § 70 správního řádu
provede správní orgán opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání
účastníka nebo z moci úřední. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné
rozhodnutí, přičemž prvním úkonem správního orgánu ve věci oprav je vydání tohoto rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zřejmou nesprávnost, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve
výroku rozhodnutí.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat podle ustanovení § 70 správního řádu ke Krajskému úřadu
Zlínského kraje ve Zlíně pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Podle ustanovení § 83 odst. 1
správního řádu se odvolání podává ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí prostřednictvím
Městského úřadu v Holešově, odboru životního prostředí (§ 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání se podává
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník
řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na
náklady účastníka sám. Odvolání lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Vedrová v. r.
pověřena zastupováním vedoucího
odboru životního prostředí

Strana 2 (celkem 3)

Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí
č. j. HOL-2964/2019/ŽP/Ve

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí lhůty pro vyvěšení žádáme o potvrzení a zaslání zpět.

Ev. č.: 94/2019
Vyvěšeno dne: 04.02.2019
Bude sejmuto dne: 20.02.2019
Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Rozdělovník:
Dotčené obce (vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů):
Obec Žeranovice, Žeranovice 1, 769 01 Holešov
Dále obdrží:
Městský úřad Holešov, odbor vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 17 Holešov (vyvěsit na úřední desce po
dobu 15 dnů)
Městský úřad Holešov, orgán ochrany přírody a krajiny
Městský úřad Holešov, orgán ochrany zemědělského půdního fondu
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