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č. j. 50 A 69/2017 - 84 
 

USNESENÍ 

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Věrou Balejovou ve věci  
 

Navrhovatele: Povodí Vltavy, státní podnik   
    sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 
    zast. advokátkou JUDr. Ivanou Syrůčkovou 
    sídlem Plzeňská 232/4, 150 00 Praha 5 
 

proti  
odpůrci: Město Strakonice 
                       sídlem Velké náměstí 2, Strakonice  
  zast. advokátem Mgr. Vítězslavem Dohnalem   
  sídlem Příběnická 1908/12, 390 01 Tábor 

 
o návrhu o zrušení opatření obecné povahy, změna č. 4 Územního plánu Strakonice, 
schválené usnesením zastupitelstva města Strakonice dne 6. 9. 2017 č. 598/ZM/2017,  
 
 

t a k t o : 
 

Rozsudek Krajského soudu v  Českých Budějovicích ze dne 10. 1. 2018, čj. 50 A 69/2017-
58, se v záhlaví opravuje tak, že se označení navrhovatele „Povodí, s. p.“ nahrazuje 
označením „Povodí Vltavy, státní podnik“. 
 

Odůvodnění: 

Při písemném vyhotovení rozsudku ze dne 10. 1. 2018, čj. 50 A 69/2017-58 došlo k písařské 
chybě, kdy v záhlaví rozsudku byl uveden jako navrhovatel Povodí, s. p. Správný název 
navrhovatele však je Povodí Vltavy, státní podnik.  
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zjevnou nesprávnost, soud v souladu s ustanovením § 54 odst. 4 
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), 
rozhodl, jak je uvedeno shora a tuto chybu opravil.  
 
 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. 
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o zastavení řízení. 
Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem 
Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 
 
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se 
dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na 
sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání 
lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.  
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Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných 
náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a 
z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. 
 
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, 
jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické 
vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. 
 
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení 
soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových 
stránkách: www.nssoud.cz.  
 
Krajský soud v  Českých Budějovicích 5. 3. 2018 
 
 
 
JUDr. Věra Balejová v. r. 
předsedkyně senátu 
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