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MagiSb'át m&ta K18dna, odbor životlúho prostfedf. jako pfislulný vodoprávni úfad

podle ustanoven1 § 106 ákona È. 254/2001 Sb., o vodách a o zrn!M nìkterých ~onti (vodni

zákon), ve ZDìni podjlid1 pfedpisl\, a djJe jako pffsluAný speciální stavební úøad podle
ustanoveni § IS 7Jkona È. 183/2006 Sb., o úzannim pl6novíni a stavebním øádu (stavebni

zákon), ve ZDìIú po~lid1 pfedpiJÙ, a jako ~ pff~ý vodoprávní úøad podle § 11
odst. I pism. b) zákona è. 500'2004 Sb., o sprjvnfm flzaú (IIrivnf fíd), ve znìnf pozd!jlich
pøedpis\\,
podle ustanoveIÚ § 11 S odst. I vodnDto zákona a ust8IM)vaú § 70 llrivnfho Pádu

rozhodl

v fizení zahájenérn z moci úøední

o opravf zøejmých 8esprivnOlti v pisemném vyhotoveni rozhodnuti

ze dne 14.8.2008 è.j.: olP 4179/08/5 ve vìci stavebmno povolení vodního díla:

Bnlkov - V ~~; lpi8lkOri kualiz8Ce

~ že na stranì 4 v podmince ro~utí è. 16 se opnwje:

chybný text:

16. Stavba vodního díla bude dokonèena do 31.12.2008.

na sprá vné ~:

16. Stavba vodního dna bude dok~ ck> 31.12.2010.

ú èastrú ci øízeni (§ 2 7 odst. 1
Obec Bralkov

V podmínkách stavebního povolali byl ch)W uvcdaI tamín dokonèení stavby do
31.12.2008. V žádosti žadatel uvedl tennfn 31.12.2010. Protof.e se jednalo o písankou chybu,
správní orgán opravným rozhodnutím zøejmou De8iXávOOlt opravil.
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OPRAVNÉ ROZHODNUTi

dkona è.S00/2004 Sb., ve ~ pozdìjAfch pøedpi8ó):

Odùvodnìni



Proti tomuto rozhodnuti mMe ve smyslu ustaDovelú § 70 správního øádu úèaStlúk

øízeni, který jim mMe být pøímo dotèen, podat podle UStaooVelú § 83 odst. 1 správniho øádu
odvolAní, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se usneserú napadá a dále namitaný rozpor
s právními pPaipisy nebo nespr'Ívnost usnC8CIÚ nebo øízeJÚ, jež mu pøedcházelo, ve Ihdtì 15

dna'! ode dne jeho omimmf ke Krajskému úfIdu Stfedoèeského kraje se sídlem Praze,

Zborovská 11, Praha S, podálúm uèitaým u MagiltJ'jtu m!sta Kladna, odbon1 životního
prostøedí. Odvolání se podjvá v poètu 4 stejnopisd. Nepodi-li úèastnit potøebný poèet
stejnopisd, vyhotovi je na jeho njk1ady MagistrM uata KlIdna. Podané odvoláním má

v souladu s ustaoovenim § 8S odst. I správního f6du odkladný úèinek. ~lání jen proti
od•Jvodn!ní rozhodnuti je nepfipustné.

~~~~

&"{.1. - ~
Vyvì§eno dne: 7
)oznámka:Poznámka:

Toto oznámení musí být vyvìAatO IX> 00bu lSti dnA na úfedních dS~ obce BI8Ikov

a Magistrátu m!sta KJadna.

Doruèi se:

Žadatel:
(doporu"eni do vlastních ruko.. na dodejku)
Obec Bralkov zastoupenA F+F Voda S.f.O.

Úèastníci vodoprávnibo fízaú nebo jejid1 ~ci vefejnou vyhlálkou:

1. Obec BraAkov - 2x se fJdosti o v~ vyhlálky na úfcdni d~ a vráceni potvrzmté

kopie ~

2 . Magistrát mìsta Kladna - 2x se žádostí o v~ vyblálky na úfcdnf dac:e . vr6cení

potvrzené kopie ~t

Dotèené správní úøady:

(doporuèeni)
1. Magistrát ~ Kladna - odbor dopravy a sI~

2. Magistrát m~ Kladna - odbor výstavby - památkové ~

3. Spis

Vypraveno dne:

Pouèeni ú.fastnikù

1d"" ,

ing. ?ana s ynkori

referent

1/-:1. :l, ~I

dne:
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