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ROZHODNUTÍ  
oprava zřejmé nesprávnosti 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Městský úřad Blatná, odbor dopravy (dále jen „správní orgán“), jako silniční správní úřad  
a speciální stavební úřad pro stavební řízení na úseku pozemních komunikací, příslušný podle  
§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen „stavební zákon“),  
§ 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o 
pozemních komunikacích“), rozhodl z moci úřední podle ustanovení § 70 zákona č. 
500/2004 Sb. v platném znění (dále jen „správní řád“) o opravě zjevné nesprávnosti 
v písemném vyhotovení rozhodnutí-stavebního povolení ze dne 27.02.2018, č.j. MUBL 
572/2018-3, kterým byla žadateli/stavebníkovi, jímž je 

Jihočeský kraj, IČ: 708 90 650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, 
zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, IČ: 709 71 641, Nemanická 
2133/10, 370 10 České Budějovice, závodem Strakonice, 

povolena stavba na pozemcích parc.č. 527/1, 503/1 v k.ú. Lom u Blatné, parc.č. 503/2 v k.ú. 
Míreč, parc.č. 1064, 1081 v k.ú. Myštice a parc.č. 1067 v k.ú. Vahlovice, 

t a k t o : 

I. Na str. 1 písemného vyhotovení rozhodnutí-stavebního povolení ze dne 27.02.2018, 
č.j. MUBL 572/2018-3 se ve výrokové části text  

…, povoluje stavbu „Oprava silnice III/1211 Lom-Neradov-Myštice“ 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č. 527/1, 503/1 v k.ú. Lom u Blatné, parc.č. 503/2 
v k.ú. Míreč, parc.č. 1064, 1081 v k.ú. Myštice a parc.č. 1067 v k.ú. Vahlovice.  

 

 
Jihočeský kraj 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějovice 
který zastupuje 

Správa a údržba silnic Jihočeského 
kraje  
Nemanická 2133/10         
370 10 České Budějovice 
závod Strakonice 
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Stručný popis stavby: 

Předmětem tohoto stavebního povolení je oprava silnice III/1211 Lom – Neradov – 
Myštice‘… 

nahrazuje tímto zněním 

…, povoluje stavbu „Modernizace silnice III/1211 Lom-Neradov-Myštice“ 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č. 527/1, 503/1 v k.ú. Lom u Blatné, parc.č. 503/2 
v k.ú. Míreč, parc.č. 1064, 1081 v k.ú. Myštice a parc.č. 1067 v k.ú. Vahlovice.  

Stručný popis stavby: 

Předmětem tohoto stavebního povolení je modernizace silnice III/1211 Lom – Neradov – 
Myštice‘… 

 

II. Na str. 5 písemného vyhotovení rozhodnutí-stavebního povolení ze dne 27.02.2018, 
č.j. MUBL 572/2018-3 se v odůvodnění věta první 

,Stavebník podal dne 11.01.2018 ohlášení stavebního záměru „Oprava silnice III/1211 Lom-
Neradov-Myštice“ ‘… 

nahrazuje tímto zněním 

,Stavebník podal dne 11.01.2018 ohlášení stavebního záměru „Modernizace silnice 
III/1211 Lom-Neradov-Myštice“ ‘… 

 

Ostatní části písemného vyhotovení rozhodnutí-stavebního povolení ze dne 27.02.2018 se 
nemění. 
 
 
Odůvodnění: 
Dne 15.03.2018 správní orgán při zakládání stejnopisu stavebního povolení ze dne 
27.02.2018 č.j. MUBL 572/2018-3, který byl vyvěšen na úřední desce, zjistil, že se ve výroku 
a odůvodnění dopustil zřejmé nesprávnosti – chyby v psaní, když v názvu stavby namísto 
textu „Modernizace silnice III/1211 Lom – Neradov – Myštice“, který je uveden v projektové 
dokumentaci i na žádosti (ohlášení), napsal chybně text „Oprava silnice III/1211 Lom – 
Neradov – Myštice“.  

Správní orgán po zjištění zjevné nesprávnosti postupoval dle ustanovení § 70 správního řádu 
a z moci úřední vydal toto rozhodnutí, kterým nesprávný text ve výroku i v odůvodnění 
písemného vyhotovení rozhodnutí opravil. 

Opravné rozhodnutí se doručuje shodným způsobem, jako rozhodnutí (stavební povolení) 
původní, tj. jednotlivě (do datové schránky) je doručováno pouze účastníkům podle § 109 
písm. a) - d) stavebního zákona a dotčeným orgánům; účastníkům řízení podle § 109 písm. e) 
- f) stavebního zákona se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou. Za účelem vyvěšení 
veřejné vyhlášky se rozhodnutí dále zasílá obecním úřadům obcí Lom a Myštice. 
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Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do l5 dnů od jeho doručení odvolání ve smyslu § 81 a § 82 
správního řádu ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím odboru 
dopravy MěÚ Blatná. 
Právo podat odvolání má podle ustanovení § 70 správního řádu pouze účastník řízení, 
který může být tímto opravným rozhodnutím přímo dotčen. Jelikož dochází toliko 
k opravě administrativní chyby v názvu stavby, nemohou být tímto opravným rozhodnutím 
kromě stavebníka ostatní účastníci řízení zjevně dotčeni. Právo podat odvolání proti tomuto 
opravnému rozhodnutí má proto pouze žadatel/stavebník (Jihočeský kraj, U Zimního 
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, zastoupený Správou a údržbou silnic 
Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice). 
 
 
otisk úředního razítka 
 
 
 
Ing. Jan Valášek 
vedoucí odboru dopravy, v.r.   
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Blatná a na úředních deskách obecních úřadů Lom a Myštice, vč. zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude veřejná vyhláška zaslána zpět Městskému 
úřadu Blatná, odboru dopravy. 

 
 

 

Vyvěšeno dne ............................................ Sejmuto dne.................................................... 

 

 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 

 
 
 
 
 
Obdrží: 

účastníci řízení 
účastníci podle § 109 písm. a) - d) stavebního zákona: 
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, zastoupený Správou  
a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, závod 
Strakonice (datovou schránkou) 
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E.ON Česká republika, s. r. o.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  370 49 České Budějovice (datovou 
schránkou) 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (datovou 
schránkou) 
 
účastníci podle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona: 
veřejnou vyhláškou 
 
 

dotčené orgány 
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Strakonice (datovou schránkou) 
č.j. KRPC-15888-1/ČJ-2018-020706 
 
ostatní 
Obecní úřad Lom (datovou schránkou) – žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky 
Obecní úřad Myštice (datovou schránkou) – žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky 
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