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MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN 
odbor životního prostředí 

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

 

RR OO ZZ HH OO DD NN UU TT ÍÍ   
 
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 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. a) bodu 5 vodního zákona, k jinému nakládání s povrchovými 
vodami - odvádění nevsáknutých srážkových vod s jejich pozdržením, z povrchu komunikace na pozemku 
parc. č. 4065 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna a přilehlé zelené plochy, se stávajícím zasakovacím 
prvkem doplněným o drenážní potrubí PVC d100, do vod povrchových – vodního toku Rudoltička, číslo 
hydrogeologického pořadí 4-10-02-014/2, HGR 521 – Poorlická brázda. 
 
Údaje o předmětu rozhodnutí: 

 

Druh odváděných vod povrchové vody vzniklé z vod srážkových 
Druh recipientu    vodní tok Rudoltička 
Související vodní díla dešťová kanalizace, akumulační jímka 
 

Obec Rudoltice 
Rudoltice 95 
561 25 Rudoltice 

nám. J. M. Marků 12 
Lanškroun - Vnitřní Město 
563 01 Lanškroun 
www.lanskroun.eu 
 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislava Uhrová 
Telefon: 465 385 285 
E-mail: stanislava.uhrova@lanskroun.eu 
Počet listů dokumentu: 5 
Počet listů příloh: 0 
Spisový znak: 231.8 
Evidenční list č.: I 17/02 
Spisová zn.: OŽP/25470/2017/SUh 
Čj.: MULA 25470/2017 
 
V Lanškrouně 11.10.2017 
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Údaje o povoleném množství odváděných povrchových (srážkových) vod: 
Plocha zpevněné živičné komunikace .................................................................... 700 m2 
Plocha přilehlých sklonitých zatravněných ploch .................................................. 700 m2 
Pozdržený odtok srážkových vod (pětileté srážky) ................................................ 0,42 l/s 

 
Počet měsíců v roce, kdy dochází k odvádění:   12 
 
Povolení se vydává na, která začne běžet dnem vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě „Odvodnění horní 
cesty p.p.č. 4065 v Rudolticích“ a končí dnem 31.10.2027. 
 

 
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 
 
 

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 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, k provedení stavby vodního 
díla „Odvodnění horní cesty p.p.č. 4065 v Rudolticích“, kategorie z hlediska TBD - nepodléhá TBD, pozemky 
parc. č. 4065, 3338/4, 203/2, 182 a 3446/2 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 dešťové kanalizace 
Druh stokové sítě .................................................................. gravitační 
Jmenovitá světlost stoky ....................................................... PVC SN8 DN300 
 ŽB DN300 
Celková délka stoky............................................................... 141,6 m 
Šachty .................................................................................... 3 ks  
Pozemky parc. č. 4065, 3338/4, 203/2, 182 a 3446/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. 

 
Stavební objekt akumulační jímky 
Materiál................................................................................. prefa skruže 
Průměr .................................................................................. 2 m 
Výška ..................................................................................... 2 m 
Objem ................................................................................... 3,4 m3 
Bezpečnostní přepad ............................................................ DN200 
Celková délka stoky............................................................... 141,6 m 
Pozemek parc. č. 4065 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. 

 
Stavební objekt výustního objektu 
Pozemky parc. č. 182 a 3446/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. 
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Údaje o navrhované stavbě vodního díla: 
 

Název kanalizačního systému: ................................. Dešťová kanalizace  
Povolovaná vodní díla:............................................. jiné objekty – dešťová kanalizace 
Charakter kanalizační soustavy: .............................. oddílná 
 
 
Účel užívání povolené stavby vodního díla: jiné – odvádění nevsáknutých srážkových vod do vodního toku 

Rudoltička. 
 
 
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 „Odvodnění horní cesty p.p.č. 4065 v Rudolticích“ zpracoval Jan Dominik 
Suchánek, DiS., autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby 
zdravotnětechnické, JDS projekt, s.r.o., Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, v měsíci dubnu 2017 pod 
číslem zakázky 239-17-3). 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. 

 
8. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, 563 01 

Lanškroun, uvedené v souhrnném stanovisku ze dne 19.06.2017 pod č.j. MULA 14719/2017, a to:  
 

a) Ochrana přírody a krajiny:  
- Při realizaci výše uvedeného záměru je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin 

a živočichů podle ustanovení § 5 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Při realizaci nesmí 
docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich  
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biotopů. Při porušení těchto podmínek je orgán ochrany přírody oprávněn rušivou činnost 
omezit stanovením závazných podmínek.  

- Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění jsou dřeviny chráněny 
před poškozováním a ničením (a to nadzemní o podzemní část – kořenový systém). Ve smyslu 
tohoto paragrafu vyžadujeme k ochraně dřevin důsledné dodržování ČSN 83 9061 – Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Veškeré výkopové práce je 
nutné vést co nejdále od kmene dřevin. Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové 
zóny (za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m, u 
sloupových forem o 5 m), je nutné výkopové práce provádět ručně a nesmí být prováděny 
blíže než 2,5 m od paty kmene. 
 

b) Odpadové hospodářství: 
- S veškerými odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., v platném znění 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). 

- V případě zpracování cihel, betonu nebo stavební suti za účelem jejího dalšího využití 
se jedná o nakládání s odpady, které je možné pouze v příslušném zařízení ke zpracování 
odpadu. Provozovatel tohoto zařízení je k nakládání s odpadem oprávněn pouze na základě 
povolení příslušného orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství.  

- Pokud budou zeminy využívány na povrchu terénu, je třeba, aby byly dodrženy požadavky 
vyhlášek č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu v platném znění a vyhlášky č. 13/1994 Sb. kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 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. 

- 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). 
 

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. 
 

d) Ochrana zemědělského půdního fondu: 
- 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 ZPF a jeho vegetačním kryto 

došlo k co nejmenším škodám. 
- Počínat si při stavební činnosti tak, aby nedošlo k poškození pozemků náležejících do ZPF, 

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 položení plnostěnných trub nebudou dotčeny jiné pozemky ZPF než ty, na kterých 
bude trasa umístěna dle předložené dokumentace. 
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- V trase 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 (biologická rekultivace, aby pozemky byly nadále 
způsobilé zemědělskému využití). Skrývka bude řádně uskladněna, zajištěna proti 
rozplavování, zaplevelování a odcizení. 

- Případný přebytek výkopové zeminy nesmí být likvidován rozprostřením na povrchu pozemků 
náležejících do ZPF. 
 

9. 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. 

 
10. Budou dodrženy podmínky společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, uvedené 

ve stanovisku ze dne 24.04.2017 pod značkou 5001492194. 
 

11. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, uvedené 
ve vyjádření ze dne 10.04.2017 pod značkou 0100727150. 
 

12. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, uvedené v 
souhlasu ze dne 04.07.2017 pod značkou 1093545892. 
 

13. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, uvedené v 
souhlasu ze dne 04.07.2017 pod značkou 1093546049. 

 
14. Budou dodrženy podmínky společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 

561 34 Jablonné nad Orlicí, uvedené ve vyjádření ze dne 04.07.2017 pod č.j. LA/VB/17/1304. 
 

15. Budou dodrženy podmínky společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 
561 34 Jablonné nad Orlicí, uvedené ve vyjádření ze dne 04.07.2017 pod č.j. LA/VB/17/1304_1. 
 

16. 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.  

  
17. Stavba bude provedena organizací oprávněnou k provádění staveb vodních děl, nebo montážních prací 

jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. 
 
18. 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.    

 
19. Stavba bude dokončena do 31.12.2018. 
 
20. Po dokončení stavby vodního díla je investor povinen požádat vodoprávní úřad o vydání 

kolaudačního souhlasu. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.    
 
21. 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  
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zakrytím - včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK; 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, stanovisko správce vodního toku – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 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: 
 

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
- Klímková Jarmila, Rudoltice 59, 561 25 Rudoltice 
- Odléváková Miloslava, Rudoltice 186, 561 25 Rudoltice 
- Mrázek Bronislav, Rudoltice 60, 561 25 Rudoltice 
- Mrázek Bronislav, Na domovině 651/1, 142 00 Praha 
- Tomášková Věra, Holandská 1398/8, 571 01 Moravská Třebová 
- Křivohlávek David, Rudoltice 281, 561 25 Rudoltice 
- Křivohlávková Denisa, Rudoltice 281, 561 25 Rudoltice 
- Dohnalová Miluše, Na Výsluní 505, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
- Božák František, Rudoltice 26, 561 25 Rudoltice 
- Božáková Helena, Rudoltice 26, 561 25 Rudoltice 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
- 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 

 
 

O d ů v o d n ě n í  
 
Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 14.08.2017 žádost oprávněného 
žadatele Obce Rudoltice, IČ 00279421, se sídlem Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice, kterou bylo požádáno 
o udělení povolení stavby vodního díla „Odvodnění horní cesty p.p.č. 4065 v Rudolticích“, v kat. území 
Rudoltice u Lanškrouna. 
 
Žádosti byly doloženy všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 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. 
 
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 13.09.2017 pod č.j. MULA 28442/2017. 
 
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.  
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V průběhu správního řízení obdržel dne 25.09.2017 vodoprávní úřad „Připomínky, doplnění do podkladů“ 
od paní Jarmily Klímkové, Rudoltice 59, 561 25 Rudoltice. Paní Klímková v dopisu uvádí: 

1) Vedle parcely č.p. 203/2, parcela č.p. 45 zdroj pitné vody studna. 
2) Výjezd z parcely č.p. 203/2 na horní cestu, byla dohoda pouze do potrubí, bez šachty v této části. 
3) Nad cestou p.p.č. 4065 zábranu proti vodě, bahnu z pole. Při přívalovém dešti a rychlém tání sněhu 

na jaře. 

K bodu č. 1) vodoprávní úřad oprávněného žadatele upozorňuje na ustanovení § 29 odst. 2 vodního 
zákona, kde je uvedeno, že osoba, která způsobí při provozní činnosti ztrátu podzemní vody nebo 
podstatné snížení množství odběru ve zdroji podzemních vod, popřípadě zhoršení jakosti vody v něm, je 
povinna nahradit škodu, která tím vznikla toku, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního 
zdroje, a dále provést podle místních podmínek potřebná opatření k obnovení původního stavu. Náhrada 
spočívá v opatření náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo účelné, je povinna poskytnou 
jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého majetku, s jehož užívání je povolení 
spojeno.  

K bodu č. 2) vodoprávní úřad sděluje, že na pozemku parc. č. 203/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna 
bude provedeno kanalizační potrubí s šachtou Š3, která dle katastrální situace (výkresu č. C.3) bude 
provedena mimo plochu vyznačenou v „Připomínky, doplnění do podkladů“, ze dne 25.09.2017. Šachta 
na kanalizaci bude dle předložené projektové dokumentace umístěna cca 33 m od hranice pozemku 
parc. č. 203/2 s pozemek parc. č. 3338/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. Šachta se tedy nachází mimo 
vyznačenou oblast pozemku parc. č. 203/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna v dopisu ze dne 25.09.2017. 
Vodoprávní úřad sděluje, že v podmínce č. 1 výrokové části II. je uvedeno, že stavba musí být provedena 
podle předložené projektové dokumentace a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení vodoprávního úřadu. 

K bodu č. 3) vodoprávní úřad sděluje, že předmětem správního řízení je stavební povolení stavby 
„Odvodnění horní cesty p.p.č. 4065 v Rudolticích“. Tato stavba je zřizována za účelem odvedení 
nevsáknutých dešťových vod z prostoru komunikace na pozemku parc. č. 4065 v kat. území Rudoltice 
u Lanškrouna a okolních zelených ploch. V kompetenci vodoprávního úřadu není řešení poškozování 
pozemku parc. č. 203/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna srážkovými vodami ze stávající komunikace 
nebo splachy z polí. 
 
Vodoprávní úřad v oznámení o zahájení vodoprávního řízení uvedl mezi účastníky řízení pana Petra 
Dohnala, Ing., PhD., Jablonné nad Orlicí. Jelikož pan Dohnal zemřel, vodoprávní úřad oznámení o zahájení 
vodoprávního řízení poslal, a toto rozhodnutí posílá paní Miluši Dohnalové, Jablonné nad Orlicí, jako 
pravděpodobné oprávněné osobě k pozemku. 
 
K záměru stavby vodního díla bylo Městským úřadem Lanškroun, odborem stavební úřad, vydáno územní 
rozhodnutí ze dne 24.01.2017 pod č.j. MULA 2439/2017/SU/Š (nabylo právní moci dne 16.02.2017) dále byl 
příslušným orgánem územního plánování vydán souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona 
ze dne 14.09.2017 pod č.j. MULA 28706/2017/SU/J.  
 
Při rozhodování vodoprávní úřad také vycházel z projektové dokumentace „Odvodnění horní cesty 
p.p.č. 4065 v Rudolticích“ zpracoval Jan Dominik Suchánek, DiS., autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. 
a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické, JDS projekt, s.r.o., Džbánov 22, 566 01 Vysoké 
Mýto, v měsíci dubnu 2017 pod číslem zakázky 239-17-3. V této projektové dokumentaci, je uvedeno, že 
stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Odvodněním komunikace dojde k zamezení stékání 
vody k rodinným domům pod komunikací. 
 
Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl uhrazen převodem na účet Městského úřadu Lanškroun, 
dne 18.09.2017. 
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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. Vodoprávní úřad dále upozorňuje na ustanovením § 29 odst. 2 vodního zákona 
v souvislosti se sdělením vlastníka pozemku parc. č. 203/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna, 
že na pozemku parc. č. 45 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna se nachází zdroj pitné vody – studna 
 
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:  

- Klímková Jarmila, Rudoltice 59, 561 25 Rudoltice, Odléváková Miloslava, Rudoltice 186, 561 25 
Rudoltice jako vlastníci pozemků dotčených stavbou, 

- Mrázek Bronislav, Rudoltice 60, 561 25 Rudoltice, Mrázek Bronislav, Na domovině 651/1, 142 
00 Praha, Tomášková Věra, Holandská 1398/8, 571 01 Moravská Třebová, Křivohlávek David, 
Rudoltice 281, 561 25 Rudoltice, Křivohlávková Denisa, Rudoltice 281, 561 25 Rudoltice, Božák 
František, Rudoltice 26, 561 25 Rudoltice, Božáková Helena, Rudoltice 26, 561 25 Rudoltice, 
jako vlastníci a majitelé pozemků sousedící s pozemky na kterých je stavba umístěna, 

- Dohnalová Miluše, Na Výsluní 505, 561 64 Jablonné nad Orlicí jako budoucí oprávněná 
k pozemku sousedící s pozemkem, na kterém je stavba umístěna, 

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, jako správce vodního toku, v případě 
kdy se řízení tohoto vodního toku dotýká (ustanovení § 115 odst. 5 vodního zákona) a jako 
vlastník pozemku dotčeného stavbou, 

- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín, Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad 
Orlicí, 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.  
 
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.  
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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 
 
Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu: 
 
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
- Klímková Jarmila, Rudoltice 59, 561 25 Rudoltice 
- Odléváková Miloslava, Rudoltice 186, 561 25 Rudoltice 
- Mrázek Bronislav, Rudoltice 60, 561 25 Rudoltice 
- Mrázek Bronislav, Na domovině 651/1, 142 00 Praha 
- Tomášková Věra, Holandská 1398/8, 571 01 Moravská Třebová 
- Křivohlávek David, Rudoltice 281, 561 25 Rudoltice 
- Křivohlávková Denisa, Rudoltice 281, 561 25 Rudoltice 
- Dohnalová Miluše, Na Výsluní 505, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
- Božák František, Rudoltice 26, 561 25 Rudoltice 
- Božáková Helena, Rudoltice 26, 561 25 Rudoltice 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
- 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 
 
Dotčené orgány: 
 
- Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun 
- Městský úřad Lanškroun, odbor investiční – památková péče, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun 
 
Na vědomí: 
 
-  Povodí Moravy, s.p., Temenická 52, 787 01 Šumperk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Stanislava Uhrová 
referentka odboru životního prostředí 
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