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INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Obec Čížkov, IČO 00256536, Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic, zastoupená starostou Ing.
Ladislavem Járou
(dále jen "žadatel") dne 5.11.2021 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, ve smyslu
ustanovení § 78 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), která s odkazem na ustanovení § 78a odst. 1
stavebního zákona, nahrazuje územní rozhodnutí, podle ustanovení § 79 a § 92 stavebního zákona, a
současně s odkazem na ustanovení § 116 odst. 1 stavebního zákona, nahrazuje stavební povolení, podle
ustanovení § 115 stavebního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve věci povolení změny
dokončené stavby:
„Rekonstrukce MVN na p.č. 709/2“
(dále jen „záměr“) na místě: v kraji Plzeňském, obci Čížkov, na pozemcích parc. č. 709/2, 709/3, 1203/5
v katastrálním území Železný Újezd, č.h.p.: 1-10-05-0470-0-00, hydrogeologický rajon: 6222 –
Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy, útvar podzemních vod: 62222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy – východní část, orientační
určení polohy (J-TSK): X = 1 093 021; Y = 804 148,29.
Záměr obsahuje:
- Úprava vodorysu na pozemcích parc. č. 709/2, 709/3 a 1203/5 v k.ú. Železný Újezd
• Vnější líc levobřežní zídky včetně její koruny bude přizděn z kamenného zdiva na
cementovou maltu v celkové délce 25,0m. Pod zídkou bude vybudován betonový základ.
V upravené koruně zídky bude v celé délce provedeno osazení nového ocelového
zábradlí, v zídce budou ve vzdálenosti po 5,0m osazeny prostupy odvodňovacích trubek
vyvedených do zátopy z drenáže DN 80mm.
• Návodní svah čelního vymezení zátopy bude v prostoru při pravém břehu v délce 37,0m
upraven novou kamennou rovnaninou do úrovně provozní hladiny vody v zátopě.
Zbývající část návodního svahu bude ohumusován a oset travní směsí.
• Návodní svah konce zátopy bude upraven odkopem a přesvahováním s osetím do
pozvolného sklonu. Výusť stávající dešťové kanalizace DN 500 bude prodloužena o 3,0m
betonovým potrubím DN 500 směrem do zátopy (vtokové potrubí).
-

Vypouštění a přeliv na pozemku parc. č. 709/2 v k.ú. Železný Újezd
• Nový prefabrikovaný dvoudlužový požerák o výšce 1,60m, umístěný před
rekonstruovaným bezpečnostním přelivem. Odtokové potrubní DN 300 s vyvedením do
prostoru pod opevněnou skluzovou plochu bezpečnostního přelivu, potrubí bude v celé
délce obetonováno. Na tělese požeráku bude osazena limnigrafická lať.
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Nový bezpečnostní přeliv umístěný osově v prostoru stávajícího bezpečnostního přelivu.
Přelivná hrana bude provedena v lichoběžníkovém profilu se sklonem svahů 1:1, se
šířkou ve dnu 1,50m, bude provedena z betonové konstrukce s návaznými novými
betonovými křídly zavázanými do terénu čelního vymezení zátopy. Navázaný skluzový
prostor směrem od přelivné hrany bude opevněn kamennou dlažbou uloženou do betonu
a zakončen betonovým prahem výústního potrubí od požeráku. Navázání odtoku od
ukončujícího prahu a stávající odtokovou trasu bude provedeno vyklínovanou kamennou
rovnaninou.
Odstranění zapojeného porostu náletových dřevin na pozemku parc. č. 709/2 v k.ú. Železný Újezd
v ploše 50m2.
•

-

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle §
104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad
podle § 11 zákon a č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a
speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1, písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
(dále jen "stavební zákon"), podle § 78a odst. 3 a § 116 odst. 3 stavebního zákona
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

[otisk úředního razítka]
Bc. Jaroslav Samek
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový
přístup po dobu 8 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
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