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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 

 

 

Obec Sehradice, IČO 00568724, Sehradice 64, 763 23  Dolní Lhota u Luhačovic 

(dále jen "žadatel") dne 17.12.2015 podal žádost o změnu užívání původní jednotné kanalizace obce 
Sehradice  na kanalizaci dešťovou.  Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 
V obci byla vybudována oddílná splašková kanalizace napojená na ČOV Dolní Lhota, která byla 
zkolaudována dne 3.11.2011. Z tohoto důvodu původní jednotná kanalizace ztratila svou funkci a slouží 
pro odvod dešťových vod, jak z domácností, tak z veřejných prostranství. 

Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 126 
odst. 2 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení, ve kterém podle § 115 odst. 8 vodního zákona 
upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své 
námitky, popřípadě důkazy do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Luhačovice, odbor životního 
prostředí, úřední dny Po a  St  7:30-12:00, 13:00-17:00). 

 

Poučení: 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
Ing. Petr Záhorovský 
vedoucí odboru životního prostředí 
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Tato písemnost se doručuje účastníkům řízení, podle § 144 odst. 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou, 
která bude zveřejněna na úřední desce Města Luhačovice a Obce Sehradice. Taktéž bude zveřejněna 
způsobem umožňující dálkový přístup. 

 

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů,  

 (§ 25 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

Poslední den této lhůty je dnem doručení. 

                                                                                          

 

 

 

Datum vyvěšení…………………….                                              Datum sejmutí………………….. 
 

 

 

 

 

Obdrží: 

navrhovatelé  
1. Obec Sehradice, IDDS: 4u9b3z2  - s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 
dnů a vrácení na MěÚ Luhačovice, odbor ŽP 
 
2. ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) 
- ostatní, jejichž práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena. 
  
dotčené orgány 
3. Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny 
4. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Bílé Karpaty, IDDS: dkkdkdj 
  
ostatní orgány 
5. Městský úřad Luhačovice, odbor stavební 
6. Správa CHKO Bílé Karpaty, IDDS: f53dynz 
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