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I-3035 
Traplice – Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek –  SO 301 –  jednotná kanalizace  

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby vodního díla 

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního pros tředí, oddělení vodoprávního 
úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle 
ustanovení § 104 odst. 2 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální 
stavební úřad pro vodní díla dle ustanovení § 15 zákona č.  183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s § 112 odst. 1 
stavebního zákona a § 115 vodního zákona oznamuje  
 

zahájení vodoprávního řízení 
  
ve věci povolení stavby vodního díla „Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek –  SO 301 –  jednotná 

kanalizace“ dle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona na pozemcích pozemková parcela číslo 
719/1, 719/8, 719/9, 719/10, 719/11, 719/15, 719/16, 719/18, 3105/125, 3105/132, 3105/133, 3115/1 v 
katastrálním území Traplice.  

 
Žadatelem je Obec Traplice, IČ 00291439, Traplice č.p. 404, 687 04 Traplice.  
 

Popis stavby: 
Stavbou bude provedena jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu podél a pod komunikací III/42820 
v obci Traplice a to od domu č.p. 106 po dům č.p. 289  

Stavbou budou provedeny tyto stoky: 
Sběrač S – 2. část od stávající šachty Š9 u domu č.p. 106 po šachtu ŠS7 osazenou na stávající stoku u 
domu č.p. 69  bude proveden z PP  trub DN 400 o 141,5 m. 

Stoka  I od napojení do sběrače S – 2. část v šachtě ŠS5 u domu č.p. 94 po šachtu ŠI6 u domu  č.p. 8 
bude provedena z PP trub DN 300 o délce 140,0 m. Propojem z PP trub DN 300 o délce 2,0 m bude do 
šachty ŠI2 připojena stávající kanalizace. 

Stoka  I2 od napojení do stoky I v šachtě ŠI4 po šachtu ŠI7 u domu  č.p. 43 bude provedena z PP trub DN 
300 o délce 5,5 m. 
Stoka J od napojení do sběrače S – 2. část v šachtě ŠS6 po šachtu ŠJ1 u domu  č.p. 94 bude provedena z 

PP trub DN 300 o délce 6,0 m.  
Stoka F od napojení do stávající stoky v šachtě Šf u domu č.p. 27 po šachtu ŠF6 u domu  č.p. 358 včetně 
dočasného propojení do šachty ŠA18 na stoce A4-2 bude provedena z PP trub DN 300 o délce 160,0 m.  

Stoka A4-2 od provizorního napojení do stoky F v šachtě ŠA18 u domu č.p. 358 po lapač splavenin u 
domu č.p. 289 bude provedena z PP trub DN 300 o délce 176,5 m.  
Stoka A4-3 od napojení do stoky A4-2 v šachtě ŠA18 po šachtu ŠA19 u domu  č.p. 105 bude provedena z 

PP trub DN 300 o délce 15,0 m.  
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Stávající potrubí stok bude odstraněno nebo zaplněno hubeným betonem  nebo popílkocementovou 
suspenzí. 
 

Projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení v březnu 2017 vypracoval Ing. Jiří Švestka - autorizovaný 
inženýr pro vodohospodářské stavby, předpokládaný termín dokončení stavby je prosinec 2020.     
                                                                                                                                                                                                    

Spis je k dispozici k nahlédnutí na našem odboru v úředních dnech (pondělí a středa od 8.00 do 17.00 
hod.). 
 

V souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští vodoprávní úřad od ohledání na místě a ústního 
jednání. 
 

Ve věci povolení stavby mohou účastníci řízení dle § 112 stavebního zákona uplatnit své námitky, 
popřípadě důkazy ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto oznámení, ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány 
uplatnit závazná stanoviska. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a důkazům nebude 

přihlédnuto. 
 
Dle § 114 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu 

provádění a užívání stavby, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho 
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 

zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují 
uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při 
územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře 

anebo územního opatření o asanaci území, se podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona 
nepřihlíží. 
 

V souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu je zahájení řízení oznamováno veřejnou vyhláškou.  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště a 
Obecního úřadu Traplice, 15. den je dnem doručení.  

Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Mgr. Eva Schneiderová 
referentka vodoprávního úřadu 

 
 
Upozornění pro žadatele: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl 
vyměřen ve výši 3 000,- Kč. 
Správní poplatek zaplaťte ve prospěch účtu 000019-1543078319/0800, variabilní symbol č. 9101711094. 

Platbu je možné provést i hotově v pokladně Městského úřadu, Masarykovo nám. č.p. 19, Uherské 
Hradiště. 

 
 

 
Obdrží: 
Žadatel (účastník  řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu):  

Obec Traplice, Traplice č.p.404, 687 04 Traplice, DS: dwebaz9 
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Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou: 
a) účastníci řízení dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3  
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1 
SDRUŽENÍ obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko", Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice 

u Uherského Hradiště 
Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1  

 
b) účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona 
vlastníci pozemků a osoby s právem odpovídajícím věcnému břemenu k  následujícím pozemkům v k.ú. 

Traplice 
pozemková parc. č. 69, 70/1, 70/2, 71/2, 71/1, 65/1, 3216, 3215, 719/17, 3174, 66/2, 66/1, 3105/3, 3105/24, 
64, 80/2, 3229, 89/1, 3151, 719/23, 719/24, 3169, 728/4, 728/3, 728/6, 3137, 841/31, 3775/2, 93/3, 3159, 

3130/2, 3130/1, 3197, 101/3, 719/4, 719/5, 719/12, 719/6, 3115/38 
stavební parc. č. 97/3, 97/2, 97/1, 99/2, 99/1, 98, 95/1, 94, 93, 101, 470/1, 110/1, 114/2, 114/1, 115, 123, 
124, 127, 77, 487, 143/2, 143/1, 144, 154, 155, 151/2, 75/2, 75/1, 73, 69, 393, 147, 148/2, 148/1, 276, 282, 

145, 168 
a vlastníci staveb na těchto pozemcích 
 

Dotčené orgány: 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1, 
DS: OVM, xwsai7r 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, z3paa5u 
 
Na vědomí:  

Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního 
plánování, stavebního řádu a památkové péče – SÚ 
Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení dopravního úřadu 

 
 
 

S žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrácení potvrzeného oznámení zpět: 
Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor, paní Halodová a Obecní úřad Traplice. 
 

 
Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 
 

 
 
 

Razítko a podpis:    Razítko a podpis: 
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