
MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN
odbor životního prostředí

Městský úřad Lanškroun
Tel.: 465 385 111
E-mail: podatelna@lanskroun.eu
Web: www.lanskroun.eu

R O Z H O D N U T ÍR 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“),  jako  věcně  příslušný  vodoprávní  úřad  podle  ustanovení 
§ 27 zákona  č. 274/2001 Sb.,  o  vodovodech  a  kanalizacích  pro veřejnou potřebu  a  o  změně některých 
zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o vodovodech  a  kanalizacích“),  jako  speciální 
stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu v platném znění  (dále jen „stavební 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 (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

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

I .                   v y d á v á  p o v o l e n í
 
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 8 vodního zákona, k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových  za účelem likvidace odpadních vod ze sídliště řadových a rodinných 
domů, ze základní školy, mateřské školy, obecního domu čp. 5 a zázemí fotbalového hřiště v obci Rudoltice 
prostřednictvím stávající čistírny odpadních vod BC 200 o kapacitě po intenzifikaci 305 EO o zastavěné ploše 
122 m2 a stávajícího výustního objektu do vodního toku Rudoltička, říční km 5,060, umístění jevů vůči břehu 
–  levý  břeh,  obec  Rudoltice,  kraj  Pardubický,  hydrogeologický  rajón  521  –  Poorlická  brázda,  číslo  
hydrologického pořadí 4-10-02-014/2.
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Č.j.:     MULA 12642/2016

Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK):
X = 1082525
Y = 592558

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod – (č. 07): splaškové
Druh recipientu – (č. 08): vodní tok (Rudoltička)
Související vodní díla – (č. 03): čistírna odpadních vod 

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Prům. povolené: 0,45 l/s
Max. povolené: 1,67 l/s
Max. denní povolené: 38,7 m3/den 
Max. měsíční povolené: 0,1161 tis. m3/měs.
Roční povolené: 13,932 tis. m3/rok

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365

Velikost zdroje znečištění v EO: 305

- v jakosti:

ukazatel mg/l   (hodnota „p") mg/l   (hodnota „m")

BSK5 30 50
CHSKCr 110 170
NL * 40 60

pozn.:
  * - Nerozpuštěné látky (NL)
„p“ - přípustné hodnoty koncentrací vypouštěných splaškových odpadních vod po předčištění 

- stanovené typem vzorku A
„m“ - maximální hodnoty koncentrací vypouštěných splaškových odpadních vod po předčištění 

- stanovené typem vzorku A

Uložená měření:

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod: ANO
Počet kontrolních profilů: 1
Četnost měření množství (počet ročně): 1
Způsob měření množství vody (č. 40): odečtem na vodoměrech 

připojených nemovitostí
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Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod: ANO
Počet kontrolních profilů: 1
Četnost sledování (počet ročně): 4
Typ vzorků (č. 05): dvouhodinový směsný

Č.j.:     MULA 12642/2016

Povolení  se  vydává  na  dobu,  která  začne  běžet  dnem  vydání  povolení  k užívání  stavby  vodního 
díla - „Intenzifikace ČOV Rudoltice a splašková tlaková kanalizace“ a končí dnem 31.08.2026.

K     vydanému  povolení  k     vypouštění  splaškových odpadních  vod do vod povrchových se     stanovují  tyto 
povinnosti:

1. Kontrola  ukazatelů  jakosti  vypouštěných  odpadních  vod  pro posouzení  s hodnotami  „p“  bude 
prováděna v souladu  s nařízením  vlády  č. 401/2015 Sb.,  o  ukazatelích  a  hodnotách  přípustného 
znečištění  povrchových  vod  a odpadních  vod,  náležitostech  povolení  k vypouštění  odpadních  vod 
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění (s vyloučením neobvyklých  
situací, jako při silných deštích, povodních), a to v četnosti 4 x ročně (rovnoměrně rozloženy v průběhu 
celého  kalendářního  roku),  typ  vzorku  A (dvouhodinový  směsný  vzorek  získaný  sléváním 8  dílčích  
vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut).  Odběry vzorků a jejich analýzu provede jen odborně 
způsobilá osoba oprávněná k podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř“). Sledovány budou minimálně 
tyto ukazatele jakosti vypouštěných odpadních vod: BSK5, CHSKCr a NL.

2. Místo  odběru  vzorků vypouštěných  odpadních  vod  bude  v ČOV  na  odtoku,  před  zaústěním  do 
kanalizace.

3. Maximální  koncentrace  „m“ jsou nepřekročitelné.  Stanovení  v případě kontroly  se provede typem 
vzorku A ve smyslu výše uvedeného nařízení vlády.

4. Kontrola množství vypouštěných odpadních vod bude prováděna v četnosti 1 x za rok a bude časově 
sladěna s kontrolou ukazatelů jakosti vypouštěných odpadních vod.

5. Vlastník  (popř.  provozovatel) předčistícího  zařízení  má  ohlašovací  povinnost  vůči  vodoprávním 
úřadům nebo oprávněným subjektům podle ustanovení § 38 odst.  3 vodního zákona, která se plní 
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti  životního prostředí 
nebo  datové  schránky  ministerstva  životního  prostředí  určené  k plnění  ohlašovacích  povinností 
v oblasti životního prostředí dle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí  a  integrovaném  systému  plnění  ohlašovacích  povinností  v oblasti  životního  prostředí 
a o změně některých zákonů v platném znění.  Termín pro ohlášení  údajů podle bodu č.  1 je vždy 
do 15. února následujícího roku. 

6. Průběžně  bude  sledováno  množství  kalů  zachycených  v předčistícím  zařízení  a  včas  zajištěno 
jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
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7. Rezervní  dmychadlo  bude  zajištěno  tak,  aby  v případě  poruchy  dmychadla  v ČOV  bylo  rezervní 
dmychadlo  zajištěno  a  připraveno  k  okamžitému použití  bez  nežádoucího  odtoku  nečištěných 
odpadních vod do povrchových vod.

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

- Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Č.j.:     MULA 12642/2016

I I .             v y d á v á  s t a v e b n í  p o v o l e n í

podle ustanovení § 15 odst. 1, vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, k provedení stavby 
vodního  díla  „Intenzifikace  ČOV  Rudoltice  a  splašková  tlaková  kanalizace“, kategorie  z hlediska 
TBD - nepodléhá TBD,  pozemky  parc.  č. 437,  3447/1,  436/1,  795,  2472/2,  3449,  3090/1,  424/2,  423/1, 
3447/2, 3446/2, 417/1, 417/3, 438/1 a pozemku stavební parc. č. 132 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna, 
obec Rudoltice, kraj Pardubický, č.h.p. 4-10-02-014/2, HGR 521 – Poorlická brázda.

Vodní dílo zahrnuje:

Stavební objekt intenzifikace ČOV
Posílení provzdušňování osazení dmychadla ve stávající ČOV:
Výkon...................................................................................2,2 kW, 400 V, 50 Hz
Průtok...................................................................................1,6 Nm3/min
Pozemek parc. č. 417/3 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna.

Stavební objekt splaškové kanalizace Stoka „A“
Druh stokové sítě.................................................................tlaková
Jmenovitá světlost stoky......................................................Pe De 63
Celková délka stoky..............................................................90 m
Pozemky parc. č. 437, 3447/1, 795 a 2472/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna.
- napojení  do  nové  čerpací  jímky  ČJ  3  na  pozemku  parc.  č.  2472/2  v  kat.  území  Rudoltice 

u Lanškrouna.

Stavební objekt splaškové kanalizace Stoka „B“
Druh stokové sítě.................................................................tlaková
Jmenovitá světlost stoky......................................................Pe De 63
Celková délka stoky..............................................................98 m
Pozemky parc. č. 436/1, 437, 3447/1, 795 a 2472/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna.
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- napojení  do  nové  čerpací  jímky  ČJ  3  na  pozemku  parc.  č.  2472/2  v  kat.  území  Rudoltice 
u Lanškrouna.

Stavební objekt splaškové kanalizace Stoka „C“
Druh stokové sítě.................................................................tlaková
Jmenovitá světlost stoky......................................................Pe De 63
Celková délka stoky..............................................................258 m
Pozemky  parc.  č.  2472/2,  3447/2,  3449,  3090/1,  424/2,  3446/2  a  417/1  v kat.  území  Rudoltice 
u Lanškrouna.
- napojení do stávající ČOV na pozemku parc. č. 417/3 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna.

Stavební objekt splaškové kanalizace Stoka „D“
Druh stokové sítě.................................................................tlaková
Jmenovitá světlost stoky......................................................Pe De 63
Celková délka stoky..............................................................78 m
Pozemky parc. č. 423/1, 3446/2, 417/1 a pozemek parc. č. 132 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna.
- napojení do stávající ČOV na pozemku parc. č. 417/3 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna.

Stavební objekt čerpací jímky ČJ 1, ČJ 2, ČJ 3, ČJ 4
Průměr tělesa.......................................................................1200 mm
Hloubka................................................................................2,6 m
Pozemky  parc.  č.  437,  2472/2,  436/1  a  pozemku  stavební  parc.  č.  132  v kat.  území  Rudoltice 
u Lanškrouna.

Č.j.:     MULA 12642/2016

Stavební objekt lapák tuku
Typ.......................................................................................LT3
Pozemek parc. č. 438/1 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna.

Údaje o navrhované stavbě vodního díla:

Název kanalizačního systému:.................................Splašková kanalizace 
Povolovaná vodní díla:.............................................stoková síť
Kanalizační soustava:...............................................kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy:...............................splašková

Účel užívání povolené stavby vodního díla:  odvádění nečištěných odpadních vod kanalizací pro veřejnou 
potřebu  obce  Rudoltice  na  centrální  čistírnu  odpadních  vod  na  pozemku 
parc. č. 417/3 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna.

Toto  stavební  povolení  pozbývá platnosti,  jestliže  stavba nebyla  zahájena  do  dvou let  ode dne,  kdy  

nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou  

žádost  stavebníka  podanou  před  jejím  uplynutím.  Podáním žádosti  se  staví  běh  lhůty  platnosti  

stavebního povolení. 
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Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a     ustanovení § 115 
stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem 
(projektovou dokumentaci  „Intenzifikace ČOV Rudoltice a splašková tlaková kanalizace“ zpracovala  
Ing. Anna Sekerková, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003765, Biskupice 3,  
569  43  Biskupice,  v měsíci  srpnu  2015  pod  číslem  zakázky  004-15).  Případné  změny  nesmí  být 
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla dle platných právních předpisů.

3. Při realizačních 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.

4. Výkopový  materiál  ze  stavby  nebude  ukládán  do  vodního  toku,  na  břehy  vodního  toku,  ani  
v záplavovém území vodního toku. 

5. Při  provádění stavby bude dbáno na to,  aby nedocházelo k poškozování a  znečisťování sousedních  
pozemků a nebylo obtěžováno okolí hlukem, vibracemi, prašností apod. nad přípustnou míru.

6. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních objektech. Případné vzniklé  
škody musí být neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů.

7. Během  stavby  nebude  docházet  k poškozování  ani  znečišťování  pozemních  komunikací;  v případě, 
že k tomu dojde, bude toto ihned odstraněno. Na komunikaci nebude skladován stavební, výkopový či  
jiný materiál, její  případné znečištění je třeba neprodleně odstraňovat.

Č.j.:     MULA 12642/2016

8. Při výpadku elektrického proudu přesahující dobu, za kterou dojde k naplnění jednotlivých čerpacích 
jímek (ČJ u mateřské školy 11,3 hod., ČJ u základní školy 10,8 hod., ČJ u fotbalového hřiště 12,5 hod.  
a ČJ u obecního domu 29 hod.) nebo při poruše čerpacích jímek, bude zabezpečena likvidace odpadních 
vod akumulovaných v čerpacích jímkách tak, aby nečištěná odpadní voda nevytékala do vodního toku 
Rudoltička (odčerpání a odvoz na jinou ČOV, …).

9. Budou  dodrženy  podmínky  Městského  úřadu  Lanškroun,  odboru  životního prostředí,  563  01 
Lanškroun, uvedené v souhrnném stanovisku ze dne 18.01.2016 pod č.j. MULA 42844/2015, a to: 

a) Ochrana přírody a krajiny: 
- Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů podle  

§ 5 zákona č.  114/1992 Sb.,  v platném znění.  Při  realizaci  nesmí docházek k nadměrnému 
úhynu 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.
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- Podél plánované trasy se nachází dřeviny. Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb., v platném znění, jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (a to nadzemní i  
podzemní část – kořenový systém).  Ve smyslu tohoto paragrafu vyžadujeme při provádění 
výstavby dodržování ČSN DIN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci  při 
stavebních činnostech.  Je třeba zajistit ochranu celé kořenové zóny (za kořenovou zónu se  
pokládá plocha pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m, u sloupových forem zvětšená o 5 m). 
Pokud  budou  v tomto  prostoru  výkopové  práce  nutné,  budou  provedeny  ručně  nebo 
protlakem  tak,  aby  nedošlo  k poškození  kořenů.  Při  provádění  výkopu  strojem,  je  třeba 
upravit trasu tak, aby byly prováděny mimo kořenovou zónu. Případné poškození kořenů je 
potřeba vhodným způsobem ošetřit. Dřeviny nebudou stavebními stroji nijak poškozovány 
ani ořezávány. V kořenové zóně také nebude prováděno žádné snižování či zvyšování terénu 
ani ukládání materiálů apod.

b) Odpadové hospodářství:
- 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 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).

- 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.).
 

10. Budou  dodrženy  podmínky  Městského  úřadu  Lanškroun,  odboru  životního  prostředí,  oddělení 
ochrany  přírody  a  krajiny,  uvedené  v závazném  stanovisku  ze  dne  02.03.2016  pod  č.j.  MULA 
3690/2016, a to:

Č.j.:     MULA 12642/2016

- stavba bude realizována podle projektové dokumentace s názvem „Intenzifikace ČOV Rudoltice 
a  splašková  kanalizace“,  kterou  zpracovala  Ing.  Anna  Sekerková,  autorizovaný  inženýr  pro 
vodohospodářské  stavby,  ČKAIT  1003765,  JSK  s.r.o.,  Sušice  65,  571  01  Moravská  Třebová,  
v měsíci srpnu 2015,

- při výstavbě objektu budou užívány mechanismy s ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy,
- plánovaný záměr bude proveden tak, aby nebyla narušena funkce prvků ÚSES. Podle ustanovení  

§ 4 odst. 1  zákona  č.  114/1992  Sb.,  v  platném  znění  je  ochrana  systému ekologické stability 
krajiny povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je  
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veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Z tohoto důvodu nesmí 
být  prováděním  uvedených  prací  poškozeny  stávající  prvky  územních  systémů  ekologické 
stability (ÚSES),

- významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak,  
aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce 
(ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění),

- v případě, že bude na uvedené lokalitě zjištěn výskyt jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a  
živočichů, bude postupováno v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění, tj. zažádáno o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

11. Budou  dodrženy  podmínky  správce  povodí  a  vodního  toku   Rudoltice  –  Povodí  Moravy,  s.p., 
Dřevařská 11, 602 00 Brno, uvedené ve stanovisku správce povodí a vyjádření správce vodního toku, 
ze dne 22.09.2015 pod značkou PM049561/2015-203/Ko, a to:
- na břehy budou osazeny označníky trvale informujícími o kanalizačním potrubí a jejich opravy 

a údržbu bude zajišťovat vlastník stavby,
- stavbou  nebude  navyšována  současná  niveleta  terénu  v záplavovém  území  vodního  toku 

Rudoltičky a přebytečná zemina bude odvezena mimo toto záplavové území,
- při výkopových pracích nebude materiál ukládán do koryta vodního toku, veškerý přebytečný 

stavební materiál musí být ihned po ukončení prací beze zbytku odstraněn,
- používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena 

veškerá preventivní opatření k zabránění případných úkapů nebo úniků ropných látek,
- při  stavbě  nedojde  ke  kácení  nebo  poškození  stromového  břehového  porostu,  pokud bude 

kácení nevyhnutelné, bude předem požádán správce vodního toku o vyjádření a žadatel splní  
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,

- minimálně pět dnů před započetím prací v korytě vodního toku bude přímý správce – Povodí 
Moravy, s.p., Brno, provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk, tel. 583 301 293, mobil 
725 014 535, e-mail: valenta@pmo.cz přizván k možné kontrole zakrývaných částí stavby,

- zástupce správce vodního toku Povodí Moravy, s.p.,  provoz Šumperk  (viz výše)  bude přizván 
k předání staveniště a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

12. Bude  dodržena  podmínka  Městského  úřadu  Lanškroun,  odboru  investic  a  majetku,  oddělení 
památkové péče,  uvedená v závazném stanovisku, ze dne 26.08.2016 pod č.j. MULA 26268/2016 ZS 
12, a to:
- po skončení prací bude povrch uveden do původního stavu.

13. Stavba  bude  provedena  na  parcelách,  které  jsou  územím  s archeologickými  nálezy  ve smyslu 
ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
„památkový zákon“). Stavební činnost na území s archeologickými nálezy řeší § 22 odst. 2 a § 23 odst. 
2 a 3 památkového zákona. Doklad o dodržení tohoto ustanovení bude požadován při kolaudaci.

14. Budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 
130 00 Praha, uvedené ve stanovisko ze dne 30.11.2015 pod č.j. 746792/15.

Č.j.:     MULA 12642/2016
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15. Budou dodrženy  podmínky  společnosti  RWE Distribuční  služby,  s.r.o.,  Plynárenská  499/1,  602 00 
Brno, uvedené ve stanovisku ze dne 24.05.2016 pod značkou 5001308472.

16. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  uvedené 
ve vyjádření ze dne 30.11.2015 pod značkou 0100498420.

17. Budou dodrženy podmínky společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 
561 64 Jablonné nad Orlicí, uvedené ve vyjádření ze dne 01.12.2015 pod č.j. LA/SK/15/3175.

18. Vodoprávnímu úřadu bude minimálně 14 dní předem oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo 
stavebního  podnikatele,  který  bude  stavbu  provádět.  Ve stejném  termínu  bude  zdejšímu  úřadu 
předložen plán kontrolních prohlídek stavby. 

19. Stavba bude provedena organizací oprávněnou k provádění staveb vodních děl, nebo montážních prací 
jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.

20. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu do staveniště umístěn štítek  
„Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být  
chráněn  před  povětrnostními  vlivy,  aby  údaje  na něm uvedené  zůstaly  čitelné  a  ponechán  na 
staveniště do kolaudace vodního díla.   

21. Stavba bude dokončena do 31.12.2016.

22. Po  dokončení  stavby  vodního  díla  je  investor  povinen  požádat  vodoprávní  úřad  o vydání 
kolaudačního souhlasu. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.   

23. Žádost pro vydání kolaudačního souhlasu bude doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení 
§ 11 a) vyhlášky č. 432/2001 Sb.  (zejména se jedná o popis a zdůvodnění provedených odchylek od  
stavebního  povolení  zapsaných  ve  stavebním  deníku;  doklad  o  zajištění  souborného  zpracování  
dokumentace  geodetických  prací -  u podzemních  sítí  technického  vybavení  ještě  před  jejich  
zakrytím -  včetně  polohopisných  souřadnic  X,  Y  v systému JTSK;  doklady  o výsledcích  předepsaných  
zkoušek – zkouška nepropustnosti kanalizace, lapáku tuku, čerpacích jímek, elektrorevize; certifikáty  
a prohlášení  o  shodě  na  použité  materiály;  dokumentace  skutečného  provedení  stavby;  zápis  o  
odevzdání a převzetí stavby, doklad o splnění ustanovení památkového zákona, protokol  o kontrole  
obnažených vedení distribučních sítí, vyjádření správce vodního toku ke kolaudaci stavby, stanovisko  
Městského  úřadu  Lanškroun,  odboru  životního  prostředí  –  oddělení  ochrany  přírody  a  krajiny  ke  
kolaudaci stavby).

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

- Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

- T.J. Sokol Rudoltice, Rudoltice 64, 561 25 Rudoltice
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Pabiánová Lenka, Rudoltice 3, 561 25 Rudoltice
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- Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- Kočí Petr, Mánesova 384, 563 01 Lanškroun
- Kočová Miroslava, Mánesova 384, 563 01 Lanškroun
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Č.j.:     MULA 12642/2016

- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Zemanová Jana, Rudoltice 12, 561 25 Rudoltice

- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

I I I .        p o v o l u j e  o d s t r a n ě n í  v o d n í h o  d í l a

podle ustanovení § 15 odst.  1  vodního zákona a ustanovení § 128 stavebního zákona,  částí  stávajících 
vodních děl – čistírny odpadních vod u objektu MŠ čp. 2 na pozemku parc. č. 438/1 v  kat. území Rudoltice 
u Lanškrouna, čistírny odpadních vod u objektu ZŠ čp. 200 na pozemku parc. č. 436/1 v  kat. území Rudoltice 
u Lanškrouna, septiku u objektu čp. 5 na pozemku stavební parc. č. 132 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna 
a septiku pro objekt sociálního zázemí TJ Rudoltice na pozemku parc. č.  2472/2 v  kat.  území Rudoltice 
u Lanškrouna. Odstranění bude provedeno odstraněním zákrytové desky, vyčerpáním obsahu jímky a odvoz  
kalů  na  ČOV  Lanškroun,  bude  provedeno  mechanické  očištění  a  omytí  stěn,  budou  vybourány  stěny 
do hloubky 0,5 m pod stávající terén, veškerá suť bude odvezena na skládku do Třebovic, bude odpojeno 
všechno případné potrubí a vedení. 

Odstraňované stavby vodních děl se nacházejí na pozemcích parc. č. 438/1, 436/1, 2472/2 a na pozemku 
stavební  parc.  č.  132  v kat.  území  Rudoltice  u  Lanškrouna,  obec  Rudoltice,  kraj  Pardubický, 
č.h.p. 4-10-02-014/2, HGR 521 – Poorlická brázda.

Pro odstranění stavby vodních děl se stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Ke kolaudaci stavby „Intenzifikace ČOV Rudoltice a splašková tlaková kanalizace“ bude doložen doklad  
o odvezení suti na skládku odpadů  (dle žádosti na skládku Třebovice)  a doklad o odevzdání obsahu 
odstraňovaných  čistíren  odpadních  vod  a  septiků  na  centrální  čistírně  odpadních  vod  (dle  žádosti  
na ČOV Lanškroun).

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

- Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- T.J. Sokol Rudoltice, Rudoltice 64, 561 25 Rudoltice
- Pabiánová Lenka, Rudoltice 3, 561 25 Rudoltice
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I V .         p o v o l u j e  o d s t r a n ě n í  v o d n í h o  d í l a

podle  ustanovení  §  15  vodního  zákona  a  ustanovení  §  128  stavebního  zákona,  formou  renaturace 
(přirozeným rozpedem) částí  stávajících  vodních  děl  –  čistírny  odpadních  vod  u objektu  MŠ čp.  2   na 
pozemku parc. č. 438/1 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna, čistírny odpadních vod u objektu ZŠ čp. 200 na 
pozemku parc. č. 436/1 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna, septiku u objektu čp. 5 na pozemku stavební 
parc. č. 132 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna a septiku pro objekt sociálního zázemí TJ Rudoltice na 
pozemku parc. č. 2472/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. Po odstranění zákrytové desky, vyčerpání 
obsahu  jímky,  mechanickém  očištění  a omytí  stěn  a vybourání  stěn  do  hloubky  0,5  m  bude  zbytek 
odstraňované stavby zasypán drceným kamenivem, zhutněn, překryt ornicí a oset travním semenem.

Č.j.:     MULA 12642/2016

Odstraňované stavby vodních děl se nacházejí na pozemcích parc. č. 438/1, 436/1, 2472/2 a na pozemku 
stavební  parc.  č.  132  v kat.  území  Rudoltice  u  Lanškrouna,  obec  Rudoltice,  kraj  Pardubický, 
č.h.p. 4-10-02-014/2, HGR 521 – Poorlická brázda.

Odstraněním  vodních  děl  renaturací  dojde  k jejich  administrativnímu  odstranění včetně  zrušení  jejich 
ochranných pásem s tím, že stavby vodních děl nejsou fyzicky odstraněny. Stavby vodních děl odstraněné 
renaturací zaniknou jako stavby a stávají se součástí horninového podloží pozemku bez jakýchkoliv právních 
nároků dalších osob.

Stavby vodních děl právně zanikají v den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Pro odstranění stavby vodních děl se stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Po odstranění stavby musí být terén uveden do původního stavu a upraven tak, aby nemohlo dojít  
ke zranění osob nebo zvířat a nebyla ohrožena bezpečnost.

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

- Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- T.J. Sokol Rudoltice, Rudoltice 64, 561 25 Rudoltice
- Pabiánová Lenka, Rudoltice 3, 561 25 Rudoltice

V .                            r u š í
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výrokovou část  II.A  a  II.B  rozhodnutí  Městského úřadu  Lanškroun,  odboru  životního  prostředí,  ze  dne  
23.07.2013  pod  č.j.  MULA  17752/2013  (nabylo  právní  moci  dne  10.08.2013) ve  věci  vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových – vodního toku Rudoltička ze sídliště řadových a rodinných domů 
v obci Rudoltice, prostřednictvím čistírny odpadních vod BC 200 o kapacitě 200 EO (na pozemku parc.  
č. 417/1 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna).

O d ů v o d n ě n í

Městský  úřad  Lanškroun,  jako  příslušný vodoprávní  úřad,  obdržel  dne  12.04.2016 žádost  oprávněného  
žadatele Obce Rudoltice, IČ 00279421, se sídlem Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice, kterou bylo požádáno 
o udělení  povolení  stavby  vodního  díla  „Intenzifikace  ČOV  Rudoltice  a  splašková  tlaková  kanalizace“,  
v kat. území Rudoltice u Lanškrouna.

Jelikož žádost nebyla doložena všemi povinnými dokladu podle ustanovení § 3c a § 6 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, a dalšími doklady, vodoprávní úřad usnesení ze dne  
11.05.2016  pod  č.j.  MULA  16615/2016  řízení  přerušil  a  vyzval  oprávněného  žadatele  k předložení 
chybějících dokladů nejpozději do 31.07.2016. Všechny chybějící doklady byly doloženy. 

Č.j.:     MULA 12642/2016

Podle  ustanovení  §  115  vodního  zákona,  příslušných  ustanovení  stavebního  zákona  a   správního  řádu, 
oznámil  Městský  úřad  Lanškroun,  jako  příslušný  vodoprávní  úřad,  zahájení  vodoprávního  řízení  všem 
známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením ze dne 25.07.2016 pod č.j. MULA 25938/2016.

Vodoprávní úřad ve výše uvedené věci od ústního jednání spojeného s místním šetřením upustil.  Avšak 
v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, byli účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy,  
činit jiné návrhy a námitky, které mohly být uplatněny nejpozději do 10ti dnů ode dne doručení oznámení,  
jinak by k nim nebylo přihlédnuto. Ve stejné lhůtě vyzval správní orgán v souladu s ustanovením § 136 odst. 
3 správního řádu dotčené orgány o písemné sdělení informací, které jsou důležité pro řízení a rozhodnutí. 
Po uplynutí výše uvedené lhůty pro vyjádření byla správním orgánem dána podle ustanovení § 36 odst. 3  
správního řádu možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, jakož i ke způsobu jeho 
zjištění, popřípadě návrhu jeho doplnění. 

K záměru stavby vodního díla bylo Městským úřadem Lanškroun, odborem stavební úřad, vydáno územní  
rozhodnutí  ze  dne  07.04.2016  pod  č.j.  MULA  7715/2016/SU/Š  (nabylo  právní  moci  dne  07.04.2016) 
a územní  rozhodnutí  ze  dne  02.06.2016  pod  č.j.  MULA  19047/2016/SU/Š  (nabylo  právní  moci  dne  
06.06.2016) dále byl příslušným orgánem územního plánování vydán souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 
stavebního zákona ze dne 07.06.2016 pod č.j. MULA 19987/2016/SU/Š. 

Při  rozhodování vodoprávní  úřad také vycházel  z  projektové dokumentace „Intenzifikace ČOV Rudoltice 
a splašková tlaková kanalizace“ zpracoval Ing. Anna Sekerková, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské 
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stavby, ČKAIT 1003765, JSK spol. s r.o., Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová, v měsíci srpnu 2015. V této 
projektové dokumentaci, je uvedeno, že stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu.

V rámci správního řízení vodoprávní úřad dále obdržel:
- rozhodnutí  Městského  úřadu  Lanškroun,  odboru  dopravy  a  silničního  hospodářství,  ze  dne 

03.02.2016 pod čj. MULA 4029/2016,
- sdělení Městského úřadu Lanškroun, odboru investic a majetku, ze dne 27,07,2016 pod č.j. MULA 

26102/2016,
- výpis z katastru nemovitostí, ze dne 02.06.2016,
- čestné prohlášení o vlastnictví stavy, ze dne 03.06.2016,
- souhlasné prohlášení ze dne 03.06.2016.

Správní  poplatek  ve  výši  3500,-  Kč  byl  uhrazen  převodem  na  účet  Městského  úřadu  Lanškroun, 
dne 02.08.2016.

Upozorňujeme  na  povinnost  vyplývající  z ustanovení  §  157  stavebního  zákona,  vést stavební  deník, 
do něhož  se  pravidelně  zaznamenávají  údaje  týkající  se  stavby,  který  bude  předložen  při  závěrečné 
kontrolní prohlídce.

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 Rudolti -
ce, Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice,

b) byli podle ustanovení § 27 odst. 2) správního řádu zařazeni: 
- TJ. Sokol Rudoltice, Rudoltice 64, 561 25 Rudoltice, Pabiánová Lenka, Rudoltice 3, 561 25 Ru-

doltice, Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, jako vlastníci a majitelé 
pozemků, na kterých má být stavba provedena

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno jako vlastník pozemků, na kterých má být stav-
ba provedena a jako správce vodního toku, kterého se stavba dotýká,

Č.j.:     MULA 12642/2016

- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, jako správce vodního 
toku, kterého se stavba dotýká,

- Správa  a  údržba  silnic  Pardubického  kraje,  Doubravice  98,  533  53  Pardubice  jako  subjekt 
s právem hospodařit se svěřeným majetkem kraje,

- Kočí Petr, Mánesova 384, 563 01 Lanškroun, Kočová Miroslava, Mánesova 384, 563 01 Lan-
škroun, Zemanová Jana, Rudoltice 12, 561 25 Rudoltice jako vlastníci pozemků sousedící s  po-
zemky, na kterých je stavba umístěna,

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha,  
jako vlastník (správce) sítě dotčené stavbou.

Závěrem lze konstatovat, že vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení 
a s dotčenými orgány a posoudil  shromážděná stanoviska a připomínky.  Zároveň přezkoumal doklady 
předložené spolu se žádostí i v průběhu řízení. 

                                                                                                13



Městský úřad Lanškroun
Tel.: 465 385 111
E-mail: podatelna@lanskroun.eu
Web: www.lanskroun.eu

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

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. 

Příloha:

1 x Ověřená projektová dokumentace, včetně štítku „Stavba povolena“  (po nabytí právní moci tohoto  
rozhodnutí obdrží oprávněný žadatel)

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, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice

Č.j.:     MULA 12642/2016

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

- T.J. Sokol Rudoltice, Rudoltice 64, 561 25 Rudoltice
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Pabiánová Lenka, Rudoltice 3, 561 25 Rudoltice
- Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

                                                                                                14



Městský úřad Lanškroun
Tel.: 465 385 111
E-mail: podatelna@lanskroun.eu
Web: www.lanskroun.eu

- Kočí Petr, Mánesova 384, 563 01 Lanškroun
- Kočová Miroslava, Mánesova 384, 563 01 Lanškroun
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Zemanová Jana, Rudoltice 12, 561 25 Rudoltice

- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

Dotčené orgány:

- Městský úřad Lanškroun, odbor investic a majetku – památková péče, nám. J. M. Marků 12, 563 01  
Lanškroun

- Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun

- Městský  úřad  Lanškroun,  odbor  dopravy  a  silničního  hospodářství,  nám.  J.  M.  Marků  12,  563  01 
Lanškroun

- Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny, nám. J. M. Marků 12,  
563 01 Lanškroun

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, oddělení správy majetku,  
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Na vědomí:

- Povodí Moravy, s.p., Temenická 52, 787 01 Šumperk

Ing. Stanislava Uhrová
referentka odboru životního prostředí
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	výrokovou část II.A a II.B rozhodnutí Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, ze dne 23.07.2013 pod č.j. MULA 17752/2013 (nabylo právní moci dne 10.08.2013) ve věci vypouštění odpadních vod do vod povrchových – vodního toku Rudoltička ze sídliště řadových a rodinných domů v obci Rudoltice, prostřednictvím čistírny odpadních vod BC 200 o kapacitě 200 EO (na pozemku parc. č. 417/1 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna).
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