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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c)
a ustanovení § 106 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

vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, k provedení stavby vodního
díla „Rudoltice – chodník a splašková kanalizace včetně přípojek podél komunikace III/31213 – SO
2 - splašková tlaková kanalizace“, kategorie z hlediska TBD – nepodléhá TBD, pozemky parc. č. 3446/2,
3093/1, 515, 3093/9 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna, obec Rudoltice, kraj Pardubický,
č.h.p. 4-10-02-014/2, HGR 521 – Poorlická brázda.
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Vodní dílo zahrnuje:
Stavební objekt splaškové kanalizace
Druh stokové sítě .................................................................. tlaková
Jmenovitá světlost stoky ....................................................... PE100RC D63
PP100RC D50
Celková délka stoky............................................................... 615 m
Pozemky parc. č. 3446/2, 3093/1, 515, 3093/9 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna.
- napojení na stávající čerpací stanici odpadních vod na pozemku parc. č. 3093/9 v kat. území
Rudoltice u Lanškrouna.
Údaje o navrhované stavbě vodního díla:
Název kanalizačního systému: ................................. SO 2 – Splašková tlaková kanalizace
Povolovaná vodní díla:............................................. stoková síť
Kanalizační soustava: ............................................... kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy: .............................. oddílná
Účel užívání povolené stavby vodního díla: odvádění odpadních vod v rámci kanalizace pro veřejnou
potřebu obce Rudoltice zakončenou centrální čistírnou odpadních vod.
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.
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 „Rudoltice – chodník a splašková kanalizace včetně přípojek podél
komunikace III/31513 – SO 2 – splašková tlaková kanalizace“ zpracoval Ing. Jan Falta, autorizovaný
inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0701131, RECPROJEKT s.r.o.,
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, v měsíci květnu 2017). 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.
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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.
8. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, Lanškroun,
uvedené v souhrnném stanovisku ze dne 11.04.2016 pod č.j. MULA 8155/2016, a to:

9.

a)

Ochrana přírody a krajiny:
- Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů podle
ustanovení § 5 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Při stavebních pracích nesmí
docházet 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.
- 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 půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m, u sloupových forem zvětšená o 5
m). V kořenové zóně dřevin také nebude prováděno žádné snižování či zvyšování terénu ani
ukládání materiálů apod.
- Veškeré výkopové práce v blízkosti stromů budou prováděny ručně nebo s pomocí odsávací
techniky minimálně 2 m od paty kmene. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥
2 cm.
- V kořenovém prostoru stromů nebudou rozšiřovány zpevněné plochy.

b)

Odpadové hospodářství:
- S realizací záměru souhlasíme za předpokladu respektování obecných podmínek stanovených
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a
souvisejícími prováděcími právními předpisy.
- Vznikající odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií. Odpady budou
předávány (po vytřídění využitelných nebo nebezpečných složek) pouze oprávněné osobě
podle § 12 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.
- 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.

c)

Ochrana ovzduší:
- Při realizaci předmětného záměru (zejména zemních a stavebních pracích, ale i pojezdu
mechanizace a vozidel) je nutné předcházet znečišťování ovzduší prachem. Vznikající
prašnost musí být vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizována,
například skrápěním.

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.
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10. Budou dodrženy opatření k zajištění ochrany zemědělského původního fondu uvedené v opatření
Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí – oddělení ochrany zemědělského
původního fondu, ze dne 20.06.2016 pod č.j. MULA 20072/2016, a to:
- Projednat včas provádění prací se všemi vlastníky, případně nájemci dotčeného pozemku
náležejícího do zemědělského půdního fondu.
- Provádět všechny práce v období vegetačního klidu tak, aby na zemědělském půdním fondu
a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
- Počínat si při stavební činnost tak, aby nedošlo k poškození pozemků náležejících do
zemědělského půdního fondu, k narušení hydrologických a odtokových poměrů zájmového
území a učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek
poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Dojde-li vlivem realizace
k poškození výše uvedených vodních poměrů na okolních zemědělských pozemcích, zajistí
žadatel na svůj náklad nápravná opatření.
- V trase podzemního vedení zajistit na vlastní náklady řádné provedení skrývky kulturních
vrstev zeminy v šířce pracovního pruhu, s odděleným ukládáním ornice a podorničí a její
opětovné rozprostření po provedení záhozu rýhy. Přitom nesmí dojít k promísení ornice a
podorničí. Skrývka bude řádně uskladněna, zajištěna proti rozplavování, zaplevelování a
odcizení.
- Nebudou dotčeny jiné pozemky zemědělského půdního fondu než ty, na kterých bude trasa
umístěna dle předložené dokumentace.
- Po ukončení nezemědělské činnosti uvést dotčené pozemky do původního stavu dle
evidence operátu katastru nemovitostí.
11. Budou dodrženy podmínky správce povodí a vodního toku Rudoltička - Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská 11, 602 00 Brno, uvedené ve stanovisku ze dne 03.01.2016 pod č.j. PM067103/2016203/Mat, a to:
Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních
vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
Při výkopových a jiných pracích v blízkosti vodního toku nesmí být materiál ukládán na břehovou
hranu ani do koryta toku a bude zabráněno jeho erozivními smyvu do koryta.
Těžkou mechanizací nebude najížděno na břehovou hranu toku, ani jinak zasahováno do
břehové linie koryta.
Koryto vodního toku bude v místě dotčení stavbou opraveno dle původních parametrů a
v místech chybějícího travního drnu budou svahy ohumusovány a osety travním semenem.
Pozemek Povodí Moravy, s.p. bude po dokončení stavby uveden do původní nivelety.
Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk bude v dostatečném časovém
předstihu (min. 5 dní předem) oznámeno zahájení a ukončení prací.
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).
Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty do své správy ani majetku (tj. nebudou
přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).
12. Budou dodrženy podmínky správce povodí a vodního toku Rudoltička - Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská 11, 602 00 Brno, uvedené ve stanovisku ze dne 10.05.2016 pod č.j. PM014094/2016203/Ou, a to:
Povodí Moravy, s.p. musí být zachován přístup k vodnímu toku.
Stavba se nachází v záplavovém území. Povodí Moravy, s.p. nebude zodpovídat za případné
škody na majetku, které mohou majiteli zařízení vzniknout při průchodu velkých vod.
Každý vlastník stavby a zařízení v záplavových územích, korytech vodních toků nebo sousedících
s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám
způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní.
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Povinnosti vlastníků pozemků a staveb ležících v záplavovém území a v blízkosti vodního toku
jsou dány ustanoveními § 52 a § 85 vodního zákona.
V případě použití nebezpečných látek při výstavbě, které by mohly negativně ovlivnit jakost
povrchových nebo podzemních vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich únikům
či úkapům.
Veškerý přebytečný materiál z výkopových a jiných prací musí být po ukončení prací beze zbytku
odstraněn.
Správci vodního toku budou předány k archivaci výkresy skutečného provedení stavby
v návaznosti na Bpv a JTSK.

13. Budou dodrženy podmínky společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, provoz vodovodů Lanškroun, Dukelská 924, 563 01
Lanškroun, uvedené ve vyjádření ze dne 26.06.2017 pod č.j. LA/VB/17/1239.
14. Budou dodrženy podmínky společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00
Brno, uvedené ve stanovisku ze dne 11.03.2016 pod značkou 5001266035.
15. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, uvedené
ve sdělení ze dne 06.06.2017 pod značkou 0100756441.
16. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, uvedené
ve vyjádření ze dne 10.04.2017 pod značkou 1092375310.
17. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, uvedené
ve vyjádření ze dne 10.04.2017 pod značkou 1092375214.
18. Budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,
130 00 Praha, uvedené ve vyjádření ze dne 03.03.2016 pod č.j. 551313/16.
19. Budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,
130 00 Praha, uvedené ve vyjádření ze dne 01.04.2016 pod č.j. POS Li-214/16.
20. Budou dodrženy podmínky společnosti OMEGA tech s.r.o., Nádražní 85, 563 01 Lanškroun, uvedené
ve vyjádření ze dne 03.04.2017 pod číslem žádosti 20140382.
21. Vodoprávnímu úřadu bude minimálně 14 dní předem oznámen termín zahájení stavby a název
a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. V stejném termínu bude zdejšímu
úřadu předložen plán kontrolních prohlídek stavby.
22. Stavba bude provedena organizací oprávněnou k provádění staveb vodních děl, nebo montážních prací
jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
23. 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.
24. Stavba bude dokončena do 31.12.2020.
25. Po dokončení stavby vodního díla je investor povinen požádat vodoprávní úřad o vydání
kolaudačního souhlasu. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
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26. 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 – tlaková zkouška kanalizace, elektrorevize, certifikáty a prohlášení o shodě na použité
materiály; dokumentace skutečného provedení stavby; zápis o odevzdání a převzetí stavby, zápis
o kontrole technické infrastruktury – sítí dotčených stavbou, doklad o dodržení ustanovení
památkového zákona, vyjádření správce vodního toku – Povodí Moravy, s.p., Brno ke kolaudaci stavby,
vyjádření Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, 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
Vlastníci pozemků dotčených stavbou
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Vlastníci pozemků sousedící s pozemky dotčených stavbou
Kaufmannová Dagmar, Rudoltice 190, 561 25 Rudoltice
Beneš Jiří, Rudoltice 149, 561 25 Rudoltice
Benešová Renata, Rudoltice 149, 561 25 Rudoltice
Kos Michal, Rudoltice 77, 561 25 Rudoltice
Rejnuš Petr, Rudoltice 233, 561 25 Rudoltice
Rejnušová Věra, Rudoltice 233, 561 25 Rudoltice
2 K 2 k.s., Rudoltice 259, 561 25 Rudoltice
Perchlik Tomáš, Rudoltice 165, 561 25 Rudoltice
Prchlík Tomáš, Rudoltice 165, 561 25 Rudoltice
Bártl Jiří, Rudoltice 261, 561 25 Rudoltice
Bártlová Lenka, Rudoltice 166, 561 25 Rudoltice
Prchlík Jaroslav, Rudoltice 166, 561 25 Rudoltice
Prchlíková Věra, Rudoltice 166, 561 25 Rudoltice
Pusztai Vojtěch, Palackého 649, 563 01 Lanškroun
Frišová Kateřina, Nádražní 427, 563 01 Lanškroun
Chládek Petr, Rudoltice 137, 561 25 Rudoltice
Chládková Jolana, Rudoltice 137, 561 25 Rudoltice
Krummer František, Rudoltice 106, 561 25 Rudoltice
Krummerová Miluška, Rudoltice 106, 561 25 Rudoltice
Mastný Jaroslav, Ing., Rudoltice 147, 561 25 Rudoltice
Kopecký Evžen, Rudoltice 109, 561 25 Rudoltice
Kopecká Anna, Rudoltice 109, 561 25 Rudoltice
Alexa Metoděj, Jarmily Glazarové 545, 507 43 Sobotka
Alexová Adéla, Cílkova 639/24, 142 00 Praha
Alexová Barbora, Jarmily Glazarové 545, 507 43 Sobotka
Čejka Jiří, Ing., Semčice 130, 294 46 Semčice
Řeháček Zdeněk, Rudoltice 110, 561 25 Rudoltice
Řeháčková Jana, Rudoltice 110, 561 25 Rudoltice
Dvořák Petr, Luková 198, 561 23 Damníkov
Městský úřad Lanškroun
Tel.: 465 385 111
E-mail: podatelna@lanskroun.eu
Web: www.lanskroun.eu
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Ostatní účastníci řízení (správci sítí)
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha,
OMEGA tech s.r.o., Nádražní 85, 563 01 Lanškroun

Odůvodnění
Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 03.08.2017 žádost oprávněného
žadatele Obce Rudoltice, IČ 00279421, se sídlem Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice, kterou bylo požádáno
o udělení povolení stavby vodního díla „Rudoltice – chodník a splašková kanalizace včetně přípojek podél
komunikace III/31213 – SO 2 – splašková tlaková kanalizace“, v kat. území Rudoltice u Lanškrouna.
Jelikož žádost nebyla doložena všemi povinnými dokladu podle ustanovení § 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 usnesením ze dne
31.08.2017 pod č.j. MULA 27202/2017 (nabylo právní moci dne 16.09.2017) řízení přerušil a vyzval
oprávněného žadatele k předložení chybějících dokladů nejpozději do 31.10.2017. Všechny chybějící
doklady byly doloženy.
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 veřejnou vyhláškou ze dne 30.11.2017 pod č.j. MULA
37184/2017.
Vodoprávní úřad ve výše uvedené věci od ústního jednání spojeného s místním šetřením upustil. Avšak
v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu, byli účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy, činit
jiné návrhy a námitky, které mohly být uplatněny nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení této veřejné
vyhlášky, 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. Veřejná vyhláška o zahájení vodoprávního
řízení byla po zákonem stanovenou lhůtu vyvěšena u příslušného městského úřadu a příslušného obecního
úřadu.
K záměru stavby vodního díla bylo Městským úřadem Lanškroun, odborem stavební úřad, vydáno územní
rozhodnutí ze dne 28.03.2017 pod č.j. MULA 10513/2017/SU/P (nabylo právní moci dne 26.04.2017), dále
byl příslušným orgánem územního plánování vydán souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního
zákona ze dne 24.05.2017 pod č.j. MULA 16727/2017/SU/P.
Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl uhrazen převodem na účet Městského úřadu Lanškroun
dne 04.01.2018.
Vodoprávní úřad upozorňuje 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.
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Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik
v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat,
že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého
stavu / potenciálu vod (stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno,
ze dne 03.01.2016 pod značkou PM067103/2016-203/Mat a ze dne 10.05.2016 pod značkou
PM014094/2016-203/Ou).
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 95, 561 25 Rudoltice
b) byli podle ustanovení § 27 odst. 2) správního řádu zařazeni:
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, jako vlastník pozemku,
na kterém má být provedena stavba,
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, jako vlastník pozemku, na kterém má být
provedena stavba a jako správce vodního toku, kterého se stavba dotýká
- Kaufmannová Dagmar, Rudoltice 190, 561 25 Rudoltice, Beneš Jiří, Rudoltice 149, 561 25 Rudoltice,
Benešová Renata, Rudoltice 149, 561 25 Rudoltice, Kos Michal, Rudoltice 77, 561 25 Rudoltice,
Rejnuš Petr, Rudoltice 233, 561 25 Rudoltice, Rejnušová Věra, Rudoltice 233, 561 25 Rudoltice, 2
K 2 k.s., Rudoltice 259, 561 25 Rudoltice, Perchlik Tomáš, Rudoltice 165, 561 25 Rudoltice, Prchlík
Tomáš, Rudoltice 165, 561 25 Rudoltice, Bártl Jiří, Rudoltice 261, 561 25 Rudoltice, Bártlová Lenka,
Rudoltice 166, 561 25 Rudoltice, Prchlík Jaroslav, Rudoltice 166, 561 25 Rudoltice, Prchlíková Věra,
Rudoltice 166, 561 25 Rudoltice, Pusztai Vojtěch, Palackého 649, 563 01 Lanškroun, Frišová
Kateřina, Nádražní 427, 563 01 Lanškroun, Chládek Petr, Rudoltice 137, 561 25 Rudoltice,
Chládková Jolana, Rudoltice 137, 561 25 Rudoltice, Krummer František, Rudoltice 106, 561 25
Rudoltice, Krummerová Miluška, Rudoltice 106, 561 25 Rudoltice, Mastný Jaroslav, Ing., Rudoltice
147, 561 25 Rudoltice, Kopecký Evžen, Rudoltice 109, 561 25 Rudoltice, Kopecká Anna, Rudoltice
109, 561 25 Rudoltice, Alexa Metoděj, Jarmily Glazarové 545, 507 43 Sobotka, Alexová Adéla,
Cílkova 639/24, 142 00 Praha, Alexová Barbora, Jarmily Glazarové 545, 507 43 Sobotka, Čejka Jiří,
Ing., Semčice 130, 294 46 Semčice, Řeháček Zdeněk, Rudoltice 110, 561 25 Rudoltice, Řeháčková
Jana, Rudoltice 110, 561 25 Rudoltice, Dvořák Petr, Luková 198, 561 23 Damníkov, jako vlastníci
pozemků sousedící s pozemky na kterých má být stavba provedena,
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí,
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha, OMEGA tech s.r.o.,
Nádražní 85, 563 01 Lanškroun, jako vlastnící sítí dotčených stavbou.
Při rozhodování vycházel vodoprávní úřad zejména z projektové dokumentace „Rudoltice – chodník
a splašková kanalizace včetně přípojek podél komunikace III/31513 – SO 2 – splašková tlaková kanalizace“,
kterou zpracoval Ing. Jan Falta, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství, ČKAIT 0701131, RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, v měsíci květnu 2017.
Z projektové dokumentace vyplývá, že při stavbě nedojde k podstatnějšímu zásahu do životního prostředí,
neboť dotčený stavební pruh bude uveden do původního nebo lepšího stavu. Stavba svým rozsahem kvalitu
ani režim podzemních vod neovlivní. Kanalizace je navržena z vodotěsných materiálů.
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.
Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
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Poučení účastníků
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:
1x

Ověřená projektová dokumentace, včetně štítku „Stavba povolena“ (po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí obdrží Obec Rudoltice, Rudoltice)

R oz d ěl ov ní k
Doručí se:
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:
- obdrží veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány:
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad
Orlicí
- Městský úřad Lanškroun, odbor investic a majetku – památková péče, 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 stavební úřad, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
- Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
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Na vědomí:
- Povodí Moravy, s.p., Temenická 52, 787 01 Šumperk

Upozornění!
Vyvěšení této písemnosti okamžitě po jeho obdržení po dobu 15-ti dnů způsobem v místě obvyklým zajistí
Městský úřad Lanškroun a Obecní úřad Rudoltice. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této
písemnosti s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu).

Ing. Stanislava Uhrová
referentka odboru životního prostředí

vyvěšeno:
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