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                  Nabylo právní moci dne 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Lanškroun, Odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 

stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí  

o umístění stavby"), kterou dne 22.02.2016 podala 

Obec Rudoltice, IČO 00279421, Rudoltice 95, 561 25  Rudoltice, 

kterou zastupuje Mikuláš Medlík, IČO 88237591, Lubná 220, 569 63  Lubná u Poličky 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y : 

„Krytý bazén a školní hřiště“ na pozemcích st. č. 140/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. č. 140/3 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 436/1 (zahrada), parc. č. 437 (ostatní plocha), parc. č. 3447/1 (vodní 

plocha) v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna 

Stavba obsahuje: budovu bazénu, školní hřiště, přípojku plynovodu STL, přípojku splaškové kanalizace, 

vodovodní přípojku, přípojku elektro NN, splaškovou kanalizaci pro vypouštění ředící vody bazénu, 

dešťovou kanalizaci, vsakovací průleh dešťové kanalizace, přeložku kabelu NN společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s., přeložku kabelu společnosti CETIN, a.s., úpravu břehové hrany potoka, zpevněné plochy, 

oplocení a sadové úpravy (dále jen "stavba").  

 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a projektovou přípravu stavby: 

1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v katastrálním území, jak je zakresleno  

na připojeném situačním výkrese č. C.3 v měřítku 1: 400,  kde je umístění stavby okótováno a který 

je součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 

2. Technické a objemové řešení stavby bude navrženo v souladu s předloženou dokumentací 

pro vydání územního rozhodnutí, kterou vypracoval pod č. zakázky: 15-A007 zodpovědný 

projektant MgA. Mikuláš Medlík, autorizovaný architekt, ČKA 03 350. 
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3. Budova krytého bazénu je navržena jako jednoduchý solitérní symetrický objekt půdorysného tvaru 

obdélníku s delšími stranami zaoblenými. Jedná se o objekt o jednom nadzemním a jednom 

podzemním podlaží s plochou střechou s extenzivní zelení.     

4. Dopravní obslužnost bude zajištěna z místní komunikace na komunikaci IV. třídy č. IV/33650 

procházející obcí. Odstavná a parkovací stání ke stavbě jsou stávající na pozemku parc. č. 437 

v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna.  

5. Napojení na elektrickou energii bude navrženo podzemním kabelovým rozvodem NN.  

6. K zásobení pitnou vodou bude navrženo připojení vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního 

řádu. 

7. Splašková kanalizace budovy bazénu bude napojena na čerpací jímku ČJ2, která je napojena  

na obecní tlakovou kanalizaci.  

8. Dešťové vody ze stavby budou řešeny vsakováním do vsakovacího průlehu. 

9. Napojení plynu bude řešeno plynovodní přípojkou z STL plynovodu. 

10. V rámci projektové přípravy stavby bude zjištěna existence veškerých stávajících podzemních 

vedení a zařízení a dle požadavků jejich správců bude zabezpečena jejich ochrana, křížení  

či souběhy se stávajícími vedeními budou navrženy podle platných ČSN a odsouhlaseny správci 

sítí.  

Budou splněny podmínky sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 21.09.2015 pod zn.: 

0100469673. 

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 30.11.2015 pod zn.: 

8120052476. 

Budou splněny podmínky stanoviska společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., Brno ze dne 30.11.2015 

pod zn.: 5001215796. 

Budou splněny podmínky stanoviska společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., Brno ze dne 02.02.2016 

pod zn.: 5001247067. 

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Joblonné nad Orlicí, a.s., Provoz 

vodovodů Lanškroun ze dne 08.12.2015 pod č.j.: LA/SK/15/3209. 

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha 3 ze dne 08.09.2015 pod č.j.: 684784/15. 

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha  3 ze dne 18.03.2016 pod č.j.: POS Li-

165/16, a to zejména: 

 Pro vlastní realizaci musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření 

o existenci SEK (684784/15). 

 Investor akce uzavře se společností CETIN a.s. smlouvu o provedení vynucené překládky kabelů SEK, 

které se nachází v místě stavby. Tato smlouva bude uzavřena minimálně 3 měsíce před započetím stavby.  

 Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o převzetí hotového díla 

přeložky SEK potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti CETIN a.s. 

11. Budou splněny podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 15.12.2015 pod zn.: 

PM066373/2015-203/No, a to zejména: 

 Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit Povodí Moravy, s.p. k posouzení. 

 Stavbou nesmí dojít k navýšení současné nivelety terénu v záplavovém území vodního toku 

Lukávka.  

 Min. 6m od břehové hrany vodního toku nebudou umisťovány žádné stavby ani oplocení. 

 V aktivní zóně záplavového území nebudou stavěny žádné nové stavby ani oplocení.  

12. Budou splněny podmínky ze sdělení Městského úřadu Lanškroun, Odboru dopravy a silničního 

hospodářství ze dne 11.01.2016 pod č.j.: MULA 829/2016, a to zejména: 

 Dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) v návaznosti na ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává působnost příslušného 

silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech komunikací Obec Rudoltice.  

 V případě, že stavbou inženýrských sítí bude dotčena silnice III/31513, požádá stavebník  

u příslušného silničního správního úřadu, tj. Městský úřad Lanškroun, Odbor dopravy  

a silničního hospodářství, o povolení zvláštního užívání silnice za účelem umístění inženýrských 

sítí. K žádosti je třeba doložit souhlas vlastníka komunikace (Správa a údržba  silnice Pardubického 

kraje) a situační plánek. Rozhodnutí bude vydáno po  uhrazení správního poplatku.  
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 Pokud by bylo třeba vybudovat nové sjezdy na silnici III/31513 nebo stávající upravit, stavebník 

požádá o vydání rozhodnutí o povolení sjezdu nebo jeho úpravy u příslušného silničního správního 

úřadu (Městský úřad Lanškroun, Odbor dopravy a silničního hospodářství). Žádost bude doložená 

situačním plánkem, stanoviskem vlastníka pozemní komunikace a závazným stanoviskem Policie 

České republiky.  

 Místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně 

přístupných účelových komunikací stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

 V průběhu stavby nebudou pozemní komunikace poškozovány ani znečišťovány. 

 Stavebník nebude bez předchozího povolení užívat pozemní komunikace jako skladiště 

výkopového, stavebního nebo jiného materiálu ani jako manipulační prostor pro mechanismy.  

13. Budou splněny podmínky závazného (souhrnného) stanoviska Městského úřadu Lanškroun, 

Odboru životního prostředí ze dne 18.01.2016 pod č.j.: MULA 40663/2015, a to zejména: 

a) Orgánu ochrany přírody 

 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin  

a živočichů podle § 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhyn rostlin a zraňování nebo úhynu 

živočichů nebo ničení jejich biotopů. Při porušení těchto podmínek  

je orgán ochrany přírody oprávněn rušivou činnost omezit stanovením závazných 

podmínek.  

b) Orgánu v oblasti nakládání s odpady: 

 S veškerými odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu  

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s navazujícími vyhláškami (zejména 

pak č. 381/2001 Sb., a č. 383/2001 Sb.,) a dále platnými právními předpisy obce (obecně 

závazná vyhláška o odpadech). 

 Odpady ze zemních a stavebních prací je třeba třídit a přednostně využít nebo nabídnout 

k využití (pouze oprávněné osobě, uloženy na skládku mohou být pouze ty odpady,  

u nichž jiný způsob odstranění není dostupný (ZP10/2008 Metodický pokyn odboru MŽP, 

uvedený ve Věstníku MŽP č. 3/2008 na str. 4). 

 V případě zpracování cihel, betonu nebo stavební suti za účelem jejího dalšího využití  

se jedná o nakládání s odpady, které je možné pouze v příslušném zařízení ke zpracování 

odpadu. Provozovatelem tohoto zařízení je k nakládání s odpadem oprávněn pouze  

na základě povolení  příslušného orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství.  

 Pokud budou zeminy využívány na povrchu terénu, je třeba, aby byly dodrženy požadavky 

vyhlášek č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky  

a jejich využívání na povrchu terénu a vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 

podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.  

 Zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným 

přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno,  

že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě,  

na kterém byl vytěžen.  

 Během celé akce je třeba vést kompletní průběžnou evidenci odpadů vzniklých realizací 

akce, a dokladů prokazujících nakládání s odpady (využití nebo předání oprávněné osobě 

k odstranění). 

 S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně  

a místně příslušného orgánu státní správy (např. azbestocementová krytina, zářivky…). 

c) Orgánu ochrany ovzduší: 

 Ke stavebnímu řízení musí podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší stavebník požádat 

o závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší zdejší orgán ochrany ovzduší. V žádosti 

je třeba uvést údaje o vlastním zdroji (typ a výkon kotlů, palivo povolené výrobcem 

zdroje) a údaje o odvodu spalin (druh, materiál a výška komína, přesah nad střechou). 

14. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního 

prostředí, vodoprávního úřadu ze dne 10.02.2016 pod č.j.: MULA 749/2016, a to zejména:  

 Oplocení pozemku v záplavovém území vodního toku musí být vystavěno jako snadno 

demontovatelné, bez pevné podezdívky, s možností osazení podhrabových desek nepřevyšujících 

niveletu současného (stávajícího) terénu a s možností realizace pevně ukotvených nosných sloupků. 

 Na výzvu povodňového orgánu nebo správce vodního toku, dále v případě průchodu povodňových 

vod vodním tokem Rudoltička nebo reálné možnosti průchodu povodňových vod z vodního toku 
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Rudoltička předmětným pozemkem, bude demontovatelná část oplocení demontována a uložena na 

místo, kde nebude zhoršovat odtokové poměry v době povodně (nebude tvořit překážku 

povodňovým vodám), nejlépe mimo záplavové území vodního toku. Odejmutá část oplocení 

nebude uložena v aktivní zóně záplavového území. Uložená odejmutá část plotu bude zabezpečena 

proti odplavení.  

 Sadové úpravy budou provedeny tak, aby nemohlo dojít ke zhoršení odtokových poměrů,  

to znamená, že v záplavovém území vodního toku nebudou vysazovány živé ploty a jiné sdružené 

výsadby.  

 Výkopový materiál, přebytečná zemina, odpady ze stavby a stavební materiály nebudou ukládány 

do vodního toku, na břehy vodního toku, ani v záplavovém území vodního toku. 

 Lehce odplavitelné materiály a lehce splavitelné materiály související s realizací záměru (skládka 

vytěžené zeminy, stavební materiály, odpady ze stavby, nářadí, zařízení…) nebudou skladovány 

v záplavovém území. 

 Pojízdné stavební stroje budou parkovány mimo záplavové území vodního toku. 

 Skládky ornice, vytěžené zeminy, sypkých materiálů a odpadů ze stavby, budou zabezpečeny proti 

splavování. 

 Na pozemcích nacházejících se v záplavovém území vodního toku nebudou prováděny terénní 

úpravy, vedoucí k navýšení terénu. Okolní navýšený terén bude po dokončení stavebních prací 

uveden do původní nivelety.  

 Bezpečnostní přeliv srážkových vod z průlehu do vodního toku bude proveden tak, aby 

nedocházelo k narušování a splavování povrchu a břehů. Zajištění bude provedeno přírodě blízkým 

opatřením. 

 Přípojka odpadních vod (na lokální ČOV) musí být realizována jako nepropustná. 

 Způsob napouštění bazénu bude projednán s vlastníkem a provozovatelem vodovodu. 

 Projektová dokumentace pro stavební řízení bude předložena správci povodí a vodního toku 

Rudoltička k posouzení.  

  

15. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, v platném znění. 

16. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném 

znění. 

17. Projektová dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou v souladu s právními předpisy. 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

 Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 22.02.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Tímto dnem bylo zahájeno 

územní řízení. 

K žádosti byla připojena dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, závazná stanoviska dotčených 

orgánů, stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury, jiná práva k pozemkům dotčených 

stavbou a další dokumenty potřebné pro vydání územního rozhodnutí. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení opatřením pod č.j.: MULA 7534/2016/SU/Š ze dne 

03.03.2016 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 

stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost 

poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení 

tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  
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Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – vydaným územním plánem 

Rudoltice (součástí plochy „OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura“, kde je hlavní využití: 

převážně nekomerční občanská vybavenost).   

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, v platném znění, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.  

 

K žádosti byla doložena závazná stanoviska dotčených orgánů:  

- sdělení Městského úřadu Lanškroun, Odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 11.01.2016 

pod č.j.: MULA 829/2016, 

- závazné (souhrnné) stanovisko Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí ze dne 

18.01.2016 pod č.j.: MULA 40663/2015, 

- závazné stanovisko Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu  

ze dne 10.02.2016 pod č.j.: MULA 749/2016, 

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 14.12.2015  

pod č.j.: KHSPA 19045/2015/HOK-UO, 

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územního odboru Ústí nad 

Orlicí ze dne 09.12.2015 pod č.j.: HSPA-32-933/2015, 

- závazné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství  

ze dne 14.12.2015 pod zn.: 76393/2015/OŽPZ/Sv. 

 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Byla doložena stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury: 

- sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., Praha 4 ze dne 21.09.2015 pod zn.: 0200362098, 

- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 21.09.2015 pod zn.: 0100469673, 

- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 30.11.2015 pod zn.: 8120052476, 

- smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 

02.12.2015 pod č. Z_S14_12_8120052476, 

- smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 

02.12.2015 pod č. 15_SOBS01_4121149882, 

- stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 30.11.2015 pod zn.: 5001215796, 

- smlouva o připojení k distribuční soustavě společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 

02.02.2016 pod č. 320090075997, 

- stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 02.02.2016 pod zn.: 5001247067,  

- vyjádření společnosti OMEGA tech s. r. o., Lanškroun ze dne 05.10.2015 pod č. žádosti:20140177, 

- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Provoz vodovodů Lanškroun 

ze dne 08.12.2015 pod č.j.: LA/SK/15/3209, ze dne 08.12.2015 pod č.j.: LA/SK/15/3209_1, 

- vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha 3 ze dne 08.09.2015 pod č.j.: 684784/15, 

-  vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha 3 ze dne 02.10.2015 pod č.j.: POS Li-556/15, ze dne 

18.03.2016 pod č.j.: POS Li-165/16, 

- stanovisko společnosti Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 15.12.2015 pod zn.: PM066373/2015-

203/No.  

  

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu 

druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy 

chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být 

přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich níže uvedených osob,  

a proto jim přiznal kromě žadatele postavení účastníka řízení:  

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Lenka Pabiánová, Povodí Moravy, s.p., Milan Valúšek, Státní pozemkový úřad, Milan Stuchlík, Jana 

Stuchlíková, Petr Kočí, Miroslava Kočová, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ČEZ 

Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., 

Provoz Lanškroun, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 

ve výroku uvedených. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru majetkovému, 

stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 

příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 

stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Martinec 

vedoucí odboru 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f)  

ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 29.02.2016. 

 

 

Obdrží: 

účastníci (do vlastních rukou) 

1. Obec Rudoltice, IDDS: 7cab3x3, kterou zastupuje: 

    Mikuláš Medlík, IDDS: xydb3pg 

2. Lenka Pabiánová, Rudoltice č.p. 3, 561 25  Rudoltice 

3. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

4. Milan Valúšek, Rudoltice č.p. 157, 561 25  Rudoltice 
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5. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

6. Milan Stuchlík, Rudoltice č.p. 154, 561 25  Rudoltice 

7. Jana Stuchlíková, Rudoltice č.p. 154, 561 25  Rudoltice 

8. Petr Kočí, Mánesova č.p. 384, Ostrovské Předměstí, 563 01  Lanškroun 

9. Miroslava Kočová, Mánesova č.p. 384, Ostrovské Předměstí, 563 01  Lanškroun 

10. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 

11. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

12. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

13. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Provoz Lanškroun, IDDS: wr5uy77 

14. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

  

dotčené orgány 

15. Městský úřad Lanškroun, Odbor životní prostředí, nám. J. M. Marků č.p. 12, 563 01  Lanškroun-

Vnitřní Město 

16. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, IDDS: 23wai86 

17. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69 

18. Městský úřad Lanškroun, Odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. J. M. Marků č.p. 12, 563 01  

Lanškroun-Vnitřní Město 
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