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OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
Obec Čížkov, IČO 00256536, Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic, starosta Ing. Ladislav Jára, kterou
na základě plné moci zastupuje společnost INGVAMA, IČO 06787720, Bližanovy 85, 340 34 Plánice,
jednatel Zdeněk Valenta
(dále jen "žadatel") dne 24.11.2021 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která s odkazem na
ustanovení § 78a odst. 1 stavebního zákona, nahrazuje povolení změny stavby před jejím dokončením dle
§ 118 odst. 4 stavebního zákona a to v rozsahu jako podle § 92 stavebního zákona, a současně s odkazem
na ustanovení § 116 odst. 1 stavebního zákona, nahrazuje povolení změny stavby před jejím dokončení
v rozsahu jako podle § 118 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") týkající se
změny stavby:
„Vodovod Přešín“
(dále jen „záměr“) na místě: v kraji Plzeňském, obci Čížkov, na pozemcích parc. č. 1305/3 a 1303/1 v
katastrálním území Přešín, 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.
Záměr obsahuje:
Jedná se o změnu stavby před jejím dokončením, která byla povolena společným rozhodnutím pod č.j:
VŽP/4221/2019-HoL ze dne 18.11.2019.
Navrženou změnou dojde k prodloužení vodovodních řadů „1-1c“ a „1-3“ sloužících k zásobování obce
Čížkov, části Přešín vodou:
₋ Řad „1-1c“ na pozemku parc. č. 1305/3 v k.ú. Přešín v dimenzi DN 80, PE 90 X 8,2mm, bude
z původní délky 57,50m prodloužen o 80,71m na celkovou délku 138,21m.
₋ Řad „1-3“ na pozemku parc. č. 1303/1 v k.ú. Přešín v dimenzi DN 80, PE 90 X 8,2mm bude
z původní délky 83,30m prodloužen o 15,87m na celkovou délku 99,17m.

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

Č.j. VŽP/4890/2021 - HoL

str. 2

speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1, písm. d) stavebního
zákona, podle § 78a odst. 5 stavebního zákona
oznamuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy č.j. VŽP/4836/2021-HoL dne 6.12.2021,
která nabyla právních účinků dne 6.12.2021.

Poučení:
Vodoprávní úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů.

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

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Nepomuk a OÚ Čížkov a zveřejněn
způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ....................................

Sejmuto dne: ..............................................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….. a sejmuto dne……………
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