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OZNÁMENÍ 

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 
ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM 

 

 

Obec Kramolín, IČO 00256811, Kramolín 57, 335 01  Nepomuk 1, 
kterou zastupuje INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., Edita Halmáš, IČO 06787720, 
Bližanovy 85, 340 34  Plánice 

(dále jen "žadatel") dne 6.4.2022 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:  

"Kanalizace Kramolín" 

(změna stoky "A-B" a „A-D“) 
 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č.  873/2, 706/49  v katastrálním území Kramolín u Nepomuka, č. 
h. p.: 1-10-03-074-0-00, hydrogeologický rajón: 6222 – Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy 
a dolního toku Radbuzy, číslo útvaru podzemních vod: 62222 - Krystalinikum a proterozoikum v povodí 
Úhlavy a dolního toku Radbuzy – západní část. 

 

Záměr obsahuje: 
₋ Jedná se o změnu stavby před jejím dokončením -  části splaškové kanalizace, na kterou bylo dne 

21.4.2015 vydáno územní rozhodnutí pod č. j. VŽP/1275/2009-Vita,  dne 1.12.2009 stavební 
povolení pod č.j. VŽP/3769/2009-Pe, toto povolení bylo prodlouženo rozhodnutími pod č.j: 
VŽP/3578/2011-Pe ze dne 21.11.2011, VŽP/7/2014-Pe ze dne 2.1.2014 a rozhodnutím pod č.j: 
VŽP/1152/2016-HoL ze dne 11.4.2016 a následně vydáno rozhodnutí o povolení změny stavby 
pod č.j. VŽP/1706/2019 – HoL ze dne 13.6.2019. Stavba bude sloužit k odvádění splaškových 
vod v části obce Kramolín na centrální ČOV. 

₋ Stoka „A-D“ z PVC KG DN 250 bude zkrácena o 78,5m, tj z původní délky 134,55 na 56,05m. 
₋ Stoka „A-B“ z PVC KG DN 250 bude prodloužena o 66,53m, tj z původní délky 662,93m na 

729,46m. Prodloužení bude začínat v místě šachty Š55, na stoce bude dále umístěno 7 ks šachet Š 
56 – š 62.  
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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) stavebního 
zákona, podle § 78a odst. 5 stavebního zákona 

 

o z n a m u j e 

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č.j. VŽP/1727/2022-HoL dne 21.4.2022, 

která nabyla právních účinků dne 21.4.2022. 

 

 

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 Kramolín a zveřejněn 
způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ....................................   Sejmuto dne: .............................................. 
 
 
 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne………………..  a sejmuto dne…………… 
 

 

 

 

 
Obdrží: 
k vyvěšení na úřední desce: 
Obec Kramolín, IDDS: drxb29t 
 sídlo: Kramolín č.p. 57, 335 01  Nepomuk 1 
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 
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