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R O Z H O D N U T Í  

 
Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako věcně 
a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
 
účastníku řízení, podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je: 
  

Obec Rudoltice 
IČO 00279421, CZ-NACE 84110  
se sídlem Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice 

 
v y d á v á  s o u h l a s  

 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona, k umístění stavby „Rudoltice – 
chodník a splašková kanalizace“. Výše uvedený záměr je situován v kat. území Rudoltice 
u Lanškroun, obec Rudoltice, kraj Pardubický, hydrogeologický rajón číslo 521 – Poorlická 
brázda, číslo hydrologického pořadí 4-10-02-014/2, vodní tok Rudoltička (dříve Lukávka).  
 
Uvedený záměr se nachází na pozemcích vodního toku Rudoltička, na pozemcích sousedících 
s pozemky daného vodního toku a v jeho záplavovém území včetně aktivní zóny. 
 
V daném případě se jedná o vydání souhlasu k umístění a realizaci chodníku podél 
komunikace třetí třídy č. 31513 v úseku od křižovatky s komunikací první třídy č. 43 
k základní škole v Rudolticích, včetně autobusových zálivů, přechodů pro chodce 
a k umístění odtokového systému srážkových a povodňových vod a kanalizace splaškových 
odpadních vod v trase projednávaného chodníku. 

 
Souhlas se vydává za těchto podmínek: 
 
1. Chodník bude zrealizován podle upravené projektové dokumentace řešící vytvoření 

snížených částí chodníku „nových vjezdů“ ad., majících zabezpečit nezhoršení 
odtokových poměrů v dané lokalitě, umožněním volného přetoku povodňových vod. 
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2. 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. 

 
3. Lehce odplavitelné materiály a lehce splavné materiály související s realizací záměru 

(skládka ornice a vytěžené zeminy, stavební materiály, odpady ze stavby, nářadí, 
zařízení…) budou přednostně skladovány mimo záplavové území. V případě nutnosti 
skladování těchto materiálů na pozemku nacházejícím se v záplavovém území vodního 
toku, budou tyto materiály skladovány a zabezpečeny tak, aby nezhoršovali odtokové 
poměry v době povodňových průtoků a nemohlo dojít k jejich rozplavení nebo splavení.  
 

4. Výkopová zemina a skladované materiály budou ze záplavového území vodního toku 
po dokončení záměru ihned odstraněny. 
 

5. Pojízdné stavební stroje budou parkovány mimo záplavové území vodního toku. 
 

6. Skládky ornice, vytěžené zeminy, sypkých materiálů, stavební sutě a odpadů ze stavby, 
budou zabezpečeny proti splavování. 

 
7. Na pozemcích nacházejících se v záplavovém území vodního toku nebudou prováděny 

terénní úpravy, vedoucí k navýšení nivelety stávajícího terénu. Okolní terén bude 
po dokončení stavebních prací uveden do původní nivelety. 

 
8. Musí být splněny podmínky správce povodí a vodního toku Rudoltička – Povodí Moravy, 

s.p., Brno, vydané ve stanovisku pod č.j. PM067103/2016-203/Mat ze dne 3. prosince 
2016, a to: 

 

a) Při výstavbě a následném provozování, nesmí dojít ke znečištění povrchových 
nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním 
se závadnými látkami. 
 

b) Těžkou mechanizací nebude najížděno na břehovou hranu toku, ani jinak 
zasahováno do břehové linie koryta. 

 

c) Břehové a dnové opevnění koryta v rámci zaústění příkopu bude výškově 
a sklonem navazovat na okolní koryto vodního toku. 

 

d) Koryto vodního toku bude v místech točení stavbou opraveno dle původních 
parametrů, a v místech chybějícího travního drnu budou svahy ohumuseny a osety 
travním semenem. pozemek Povodí Moravy, s.p. bude po dokončení stavby uveden 
do původního stavu. 

 

e) Přímému správci toku, tj. povodí Moravy, s.p., Provoz Šumperk bude 
v dostatečném časovém předstihu (min. 5 dní předem) oznámeno zahájení 
a ukončení prací. 

 

f) Přímý správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním 
kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení 
stavby (ve výškovém systému Bpv, s-JTSK). 

 
Platnost souhlasu je dva roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
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Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
 

- Obec Rudoltice, Rudoltice 
 
Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu: 
 

- Povodí Moravy, s.p., Brno 

 
O d ů v o d n ě n í  

 
Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil návrh oprávněného 
žadatele, Obce Rudoltice, se sídlem Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice, ze dne 16. června 2016, 
kterým bylo požádáno o udělení souhlasu vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 vodního 
zákona, k umístění stavby „Rudoltice – chodník a splašková kanalizace“, kat. území 
Rudoltice u Lanškrouna. 
 
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., 
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů 
a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Jelikož předložený návrh mohl i výrazným způsobem zhoršit odtokové poměry v dané 
lokalitě bráněním přetékáním povodňových vod zejména v době poklesu hladin, Městský úřad 
Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, podle ustanovení § 115 vodního zákona 
a příslušných ustanovení správního řádu, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem 
známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením, pod č.j. MULA 
30693/2016, Spis. zn. OŽP/21291/2016/RKo ze dne 8. září 2016. 
Z důvodů projednání předmětného návrhu vodoprávní úřad uvedeným oznámením, v souladu 
s ustanovením § 49 odst. 1 správního řádu, nařídil na den 23. září 2016 ústní jednání spojené 
s místním šetřením, se schůzkou účastníků jednání na Obecním úřadu Rudoltice. 
Vodoprávní úřad v předmětném oznámení účastníky řízení upozornil, že v souladu 
s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu, 
jsou oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a námitky, které mohly být uplatněny 
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě vyzval správní 
orgán v souladu s ustanovením § 136 odst. 3 správního řádu, správní orgány o písemné 
sdělení informací, které jsou důležité pro řízení a rozhodnutí. 
 
Při jednání bylo dohodnuto, že realizace chodníku si vyžádá posouzení ovlivnění odtokových 
poměrů. 
 
Z důvodu složitosti zpracování ovlivnění odtokových poměrů a vznikajících potíží z důvodu 
znemožnění některých opatření z důvodu zachování bezpečnosti na komunikaci, vodoprávní 
úřad provedl ještě jedno jednání s projednáním možných alternativ opatření zamezujících 
zhoršení odtokových poměrů. Vodoprávní úřad následně provedl další jednání se správcem 
vodního toku Rudoltička.  
 
Dne 16. ledna 2017 obdržel vodoprávní úřad upravenou část dokumentace řešící úpravu 
chodníku, zabezpečující nezhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě, projednanou 
a odsouhlasenou správcem povodí a vodního toku, jejichž nové stanovisko bylo v týž den 
vodoprávnímu úřadu také předloženo. 
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V počátku projektu také byly problémy ve věci nakládání se srážkovými vodami. Srážkové 
vody z komunikace jsou v dnešní době zachytávány v silničních příkopech a prostřednictvím 
příkopových „propojek“ jsou odváděny do vodního toku. Stávající silniční příkopy umožňují 
výrazné vsakování srážkových vod do mělkých vrstev horninového prostředí. 
Nový chodník má být realizován ve stávajícím, ke komunikaci liniovém doprovodném, 
volném travnatém pozemku. Na zpevněné ploše chodníku budou vznikat srážkové vody, 
které bude nutné přednostně vsakovat a až nevsáknuté srážkové vody bude možné 
po jejich pozdržení odvádět do vodního toku. Pod části chodníku má být realizována dešťová 
kanalizace, do níž budou odváděny srážkové vody z chodníku, z drobné části komunikace 
a z přilehlých travnatých pozemků. Tato dešťová kanalizace nahradí části stávajícího příkopu, 
který bude v celé délce chodníku zrušen. 
Aby bylo zabezpečeno dodržení vsakování srážkových vod, bylo dohodnuto, že stávající 
odtokové příkopy, spojující stávající silniční příkop s vodním tokem budou přeměněny 
na vsakovací a krátkodobě akumulační průlehy, zajišťující mimo vsakování srážkových vod 
také jejich pozdržení na 3 l/s/ha s kapacitou pětiletého deště.  

 
Vodoprávní úřad v dané věci dále upozorňuje: 
 
Jelikož úseky dešťové kanalizace budou také odvádět nevsáknuté srážkové vody z okolních 
pozemků a také povodňové vody, v daném případě výstavba dešťové kanalizace bude 
výstavbou vodního díla, vyžadující v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 vodního zákona, 
vydání stavebního povolení vodoprávního úřadu a v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 
písm. a) bodu 5 vodního zákona, povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami, 
jejich převádění. Mimo všech potřebných podkladů bude nutné k žádosti o stavební povolení 
a k povolení k převodu povrchových vod doložit hydrotechnické výpočty prokazující splnění 
hodnot regulovaných odtoků srážkových vod z průlehů odpovídajících hodnotě 3 l/s/ha, 
se započítáním pouze plochy účastnící se nakládání se srážkovými vodami, a akumulačních 
kapacit průlehů odpovídajících množství srážkových vod o hodnotě do pětiletého deště. 
Teprve srážkové vody přesahující pětiletý déšť bude možné bezpečnostními přelivy průlehů 
odvádět do vodního toku Rudoltička. 
 
Kanalizace splaškových odpadních vod je v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 písm. c) 
vodního zákona vodním dílem, vyžadující v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 vodního 
zákona, vydání stavebního povolení. Vodoprávní úřad upozorňuje, že přiváděním odpadních 
vod z nově realizované kanalizační stoky nesmí dojít k překročení stávajících limitů jakosti 
a množství odpadních vod vypouštěných do vodního toku Rudoltička prostřednictví ČOV 
v Rudolticích na Zámečku a počtu povolených obyvatel napojených na ČOV. 

 
Vodoprávní úřad v dané věci dále upozorňuje: 
 
1. S odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 
2. Při prováděcích pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod 

závadnými látkami, ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty 
ze stavebních a dopravních prostředků. Používané mechanizační prostředky musí být 
v dobrém technickém stavu.  
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S přihlédnutím k tomu, že se v daném případě jedná o správní řízení o žádosti, do okruhu 
účastníků:  
 

a) byl podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, zařazen oprávněný žadatel, 
Obec Rudoltice, Rudoltice  

 

b) byli podle ustanovení § 27 odst. 2) správního řádu, zařazeni  
- Povodí Moravy, s.p., Brno, jako správce vodního toku, jehož se řízení dotýká 

 
Závěrem lze konstatovat, že vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost, projednal 
ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky 
(které byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí – viz výroková část). Zároveň 
přezkoumal doklady předložené spolu se žádostí i v průběhu řízení.  
 
Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení 
bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno. 

 
P o u č e n í  ú č a s t n í k ů  

 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního 
řádu, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, 
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním 
učiněným u Městského úřadu Lanškroun. 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 na jeho náklady Městský úřad 
Lanškroun. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu 
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. 
 
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.  

 
R o z d ě l o v  n í  k  
 
Doručí se:  
 

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
 

- Obec Rudoltice, Obec Rudoltice 
 
Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu: 
 

- Povodí Moravy, s.p., Brno 
 
Dotčené orgány: 
 

- Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, Lanškroun 
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Na vědomí: 
 

- Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk, Šumperk 

 
   Richard Kohout 

referent odboru životního prostředí 
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