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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 16. 02. 2017 podala 

Obec Rudoltice, IČO 00279421, Rudoltice č. p. 95, 561 25 Rudoltice 

(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 : 

Rudoltice - chodník a splašková kanalizace, včetně přípojek podél komunikace III/31513 

na pozemcích stav. parc. č. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), stav. parc. č. 140/3 (zastavěná plocha  

a nádvoří), stav. parc. č. 147 (zastavěná plocha a nádvoří), stav. parc. č. 151 (zastavěná plocha a nádvoří), 

stav. parc. č. 165 (zastavěná plocha a nádvoří), stav. parc. č. 269 (zastavěná plocha a nádvoří), stav. parc. 

č. 270 (zastavěná plocha a nádvoří), stav. parc. č. 275 (zastavěná plocha a nádvoří) a poz. parc. č. 7 

(trvalý travní porost), poz. parc. č. 442/1 (ostatní plocha), poz. parc. č. 466/2 (zahrada), poz. parc. č. 469 

(zahrada), poz. parc. č. 473/1 (zahrada), poz. parc. č. 481 (trvalý travní porost), poz. parc. č. 489/3 

(zahrada), poz. parc. č. 489/5 (zahrada), poz. parc. č. 501/1 (zahrada), poz. parc. č. 504 (zahrada), poz. 

parc. č. 505 (ostatní plocha), poz. parc. č. 506 (zahrada), poz. parc. č. 509 (zahrada), poz. parc. č. 514 

(zahrada), poz. parc. č. 515 (trvalý travní porost), poz. parc. č. 516 (ostatní plocha), poz. parc. č. 520 

(ostatní plocha), poz. parc. č. 523/1 (ostatní plocha), poz. parc. č. 524/1 (zahrada), poz. parc. č. 525/1 

(zahrada), poz. parc. č. 533/3 (trvalý travní porost), poz. parc. č. 1712/10 (ostatní plocha), poz. parc.  

č. 1712/11 (ostatní plocha), poz. parc. č. 3092/2 (trvalý travní porost), poz. parc. č. 3093/1 (ostatní 

plocha), poz. parc. č. 3093/2 (ostatní plocha), poz. parc. č. 3093/7 (ostatní plocha), poz. parc. č. 3093/12 

(trvalý travní porost), poz. parc. č. 3093/16 (trvalý travní porost), poz. parc. č. 3167 (ostatní plocha), poz. 

parc. č. 3200/1 (ostatní plocha), poz. parc. č. 3424/1 (ostatní plocha), poz. parc. č. 3446/2 (vodní plocha), 

poz. parc. č. 3446/12 (ostatní plocha), poz. parc. č. 3446/17 (ostatní plocha), poz. parc. č. 3447/1 (vodní 

plocha) v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna (dále jen "stavba"). 
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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: 500,  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: 510.PI2.15 Ing. Tomáš Rak, 

zodpovědný projektant Ing. Jan Falta, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství  

a krajinného inženýrství, ČKAIT 0701131. 

3. Jedná se o výstavbu chodníků pro pěší s krytem z betonové dlažby při silnici I/43 a III/31513 

v celkové délce 755,16 m, rozšíření tlakové kanalizace s napojením na hlavní, stávající řád v obci 

Rudoltice, včetně jednotlivých přípojek na rodinné domy, přechod pro chodce, včetně dvou 

svítidel, dešťové kanalizace pro pozemní komunikaci (chodník), zatrubnění stávajícího silničního 

otevřeného příkopu, stavebních úprav stávajících sjezdů k jednotlivým rodinným domům  

či pozemkům, stavebních úprav dvou stávajících BUS zastávek pro mimoměstskou dopravu. 

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

vedení a zařízení a dle požadavků jejich správců bude zabezpečena jejich ochrana. 

5. Budou splněny podmínky vodoprávního úřadu ze závazného stanoviska Městského úřadu 

Lanškroun, Odboru životního prostředí ze dne 11.04.2016 pod č.j.: MULA 8155/2016. 

6. V rámci projektové přípravy stavby budou respektovány obecné podmínky ochrany rostlin  

a živočichů podle § 5 a ochrany dřevin podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  

a krajiny, v platném znění. Ve smyslu tohoto paragrafu se stanovuje k ochraně dřevin důsledné 

dodržování ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Zejména nebudou na kořenové zóně stávajících dřevin (plocha půdy pod korunou +1.5 m) 

ukládány stavební materiály, zemina apod. Případné kácení dřevin je možné pouze s povolením 

příslušného orgánu ochrany přírody. Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu 

rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. 

7. V projektové dokumentaci pro stavební řízení bude zajištěno dodržení zákona č. 185/2001 Sb.,                 

o odpadech, a ostatních platných právních předpisů odpadového hospodářství a metodického 

pokynu ZP10/2008, Metodický pokyn odboru MŽP, uvedený ve Věstníku MŽP č. 3/2008 na str. 4. 

Projektová dokumentace bude obsahovat seznam předpokládaných odpadů, které vzniknou 

realizací akce a způsoby nakládání s nimi. 

8. V projektové dokumentaci pro stavební řízení bude zajištěno splnění podmínek závazného 

stanoviska k opatření k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu vydaného Odborem 

životního prostředí Městského úřadu Lanškroun ze dne 20.06.2016 pod č.j.: MULA 20072/2016.  

9. 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. 

10. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Lanškroun, Odboru dopravy  

a silničního hospodářství ze dne 09.03.2016 pod č.j. MULA 8154/2016. 

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

12. Žádost o povolení stavby vodního díla bude podána u Odboru životního prostředí Městského úřadu 

Lanškroun, coby příslušného vodoprávního úřadu. 

13. Žádost o povolení stavby veřejných komunikací bude podána u Odboru dopravy a SH Městského 

úřadu Lanškroun, coby příslušného speciálního stavebního úřadu. 

 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

 Obec Rudoltice, Rudoltice č. p. 95, 561 25 Rudoltice 
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Odůvodnění: 

Dne 16.02.2017 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 6317/2017/SU/P ze dne 

22.02.2017 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.  

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – vydaným územním plánem 

Rudoltice.   

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.  

Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí je závazné stanovisko dotčeného orgánu:   

 rozhodnutí  - povolení zvláštního užívání místní komunikace  -  umístění inženýrských sítí  

vydané Odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Lanškroun ze dne 

07.07.2016 pod č.j.: MULA 23719/2016,  

 rozhodnutí  - vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Lanškroun ze dne 

25.01.2017 pod č.j.: MULA 21291/2016.  

K žádosti byla doložena závazná stanoviska dotčených orgánů:  

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí 

ze dne 17.03.2016 pod č.j.: HSPA-26-262/2016,  

- souhrnné závazné stanovisko vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Lanškroun 

ze dne 11.04.2016 pod č.j.: MULA 8155/2016, 

- opatření k navržené trase, které jsou součástí ZPF vydané Odborem životního prostředí Městského 

úřadu Lanškroun ze dne 20.06.2016 pod č.j.: MULA 20072/2016, 

- závazné stanovisko (sdělení) Odboru investic a majetku, odd. památkové péče, Městského úřadu 

Lanškroun ze dne 10.03.2016 pod č.j.: MULA 8156/2016 a ze dne 01.07.2016 pod č.j.: MULA 

21287/2016 ZS 8, 

- závazné stanovisko (vyjádření) Odboru dopravy a SH Městského úřadu Lanškroun ze dne 09.03.2016 

pod č.j.: MULA 8154/2016, 

- závazné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství 

ze dne 07.03.2016 pod č.j.: ODSH-17987/2016-Sa, 

- závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Pardubice ze dne 01.04.2016 po sp. zn. 50432/2016-

8201-OÚZ-PCE. 

 
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: 

- stanovisko společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Pardubice ze dne 10.05.2016  

pod č.j.: SUSPK 2993/2016, 

- stanovisko společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd. Ústí nad Orlicí ze dne 

02.05.2016 pod č.j.: SUSPK 1428/2016, 

- stanovisko společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd. Ústí nad Orlicí ze dne 

20.06.2016 pod č.j.: SUSPK/4223/2016, 
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- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., provoz  Lanškroun ze dne 

30.03.2016 pod č.j.: LA/SK/16/0585_1,   

- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín pod zn.: 0100514149 ze dne 18.01.2016, ze dne 

06.03.2016 pod zn. 1083235880, ze dne 13.03.2016 pod zn.: 1083235254,   

- stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 11.03.2016 pod zn.: 5001266035, 

- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3 ze dne 01.04.2016 pod č.j.: 

POS Li-214/16,  

- vyjádření společnosti Povodí Moravy ze dne 03.01.2016 pod zn. PM067103/2016-203/Mat, 

- vyjádření společnosti Povodí Moravy ze dne 10.05.2016 pod zn. PM014094/2016-203/Ou, 

- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 16.03.2016 pod č.j. 002097/38200/3/Vs/2016. 

 

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: 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Jiří Bártl, Ing. Jaroslav Mastný, Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, Správa Pardubice, Římskokatolická farnost Rudoltice, Dagmar Kaufmannová, Jiří Beneš, 

Renata Benešová, Michal Kos, 2 K 2 k.s., Zdeněk Beneš, Jarmila Benešová, Josef Roček, Zdeňka 

Ročková, Miroslav Roček, Lenka Bártlová, Jaroslav Prchlík, Věra Prchlíková, Vojtěch Pusztai, 

Kateřina Frišová, František Krummer, Miluška Krummerová, Petr Chládek, Evžen Kopecký, Anna 

Kopecká, Metoděj Alexa, Adéla Alexová, Barbora Alexová, Jana Řeháčková, Zdeněk Řeháček, Petr 

Dvořák, Tomáš Prchlík, Tomáš Perchlik, Povodí Moravy, s.p., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, 

s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., 

OMEGA tech s.r.o. 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

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. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 

rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 

připraveno k vyzvednutí. 

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. 



Č.j. MULA 10513/2017 str. 5 

 
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, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 23000 Kč byl zaplacen. 

 

 

Obdrží: 

účastníci (do vlastních rukou) 

1. Obec Rudoltice, IDDS: 7cab3x3 

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

3. Jiří Bártl, Rudoltice č. p. 261, 561 25 Rudoltice 

4. Ing. Jaroslav Mastný, Rudoltice č. p. 147, 561 25 Rudoltice 

5. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz 

6. Římskokatolická farnost Rudoltice, Rudoltice č. p. 1, 561 25 Rudoltice 

7. Dagmar Kaufmannová, Rudoltice č. p. 190, 561 25 Rudoltice 

8. Jiří Beneš, Rudoltice č. p. 149, 561 25 Rudoltice 

9. Renata Benešová, Rudoltice č. p. 149, 561 25 Rudoltice 

10. Michal Kos, Rudoltice č. p. 77, 561 25 Rudoltice 

11. 2 K 2 k. s., IDDS: wd3vjfv 

12. Zdeněk Beneš, Rudoltice č. p. 153, 561 25 Rudoltice 

13. Jarmila Benešová, Rudoltice č. p. 153, 561 25 Rudoltice 

14. Josef Roček, Rudoltice č. p. 156, 561 25 Rudoltice 

15. Zdeňka Ročková, Rudoltice č. p. 156, 561 25 Rudoltice 

16. Miroslav Roček, Rudoltice č. p. 156, 561 25 Rudoltice 

17. Lenka Bártlová, Rudoltice č. p. 166, 561 25 Rudoltice 

18. Jaroslav Prchlík, Rudoltice č. p. 166, 561 25 Rudoltice 

19. Věra Prchlíková, Rudoltice č. p. 166, 561 25 Rudoltice 

20. Vojtěch Pusztai, Palackého č. p. 649, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun 

21. Kateřina Frišová, Rudoltice č. p. 189, 561 25 Rudoltice 

22. František Krummer, Rudoltice č. p. 106, 561 25 Rudoltice 

23. Miluška Krummerová, Rudoltice č. p. 106, 561 25 Rudoltice 

24. Petr Chládek, Rudoltice č. p. 137, 561 25 Rudoltice 

25. Evžen Kopecký, Rudoltice č. p. 109, 561 25 Rudoltice 

26. Anna Kopecká, Rudoltice č. p. 109, 561 25 Rudoltice 

27. Metoděj Alexa, Jarmily Glazarové č. p. 545, 507 43 Sobotka 

28. Adéla Alexová, Cílkova č. p. 639/24, Praha 4 - Kamýk, 142 00 Praha 411 

29. Barbora Alexová, Jarmily Glazarové č. p. 545, 507 43 Sobotka 

30. Jana Řeháčková, Rudoltice č. p. 110, 561 25 Rudoltice 

31. Zdeněk Řeháček, Rudoltice č. p. 110, 561 25 Rudoltice 

32. Petr Dvořák, Luková č. p. 198, 561 23 Damníkov 

33. Tomáš Prchlík, Rudoltice č. p. 165, 561 25 Rudoltice 

34. Tomáš Perchlik, Rudoltice č. p. 165, 561 25 Rudoltice 
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35. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

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

37. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

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

39. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IDDS: wr5uy77 

40. OMEGA tech s.r.o., IDDS: zdird4f 

  

dotčené orgány 

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

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

Vnitřní Město 

43. Městský úřad Lanškroun, Odbor investic a majetku, odd. památkové péče, nám. J. M. Marků č. p. 12, 

563 01  Lanškroun-Vnitřní Město 

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

Lanškroun-Vnitřní Město 
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