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ROZHODNUTÍ 

SPOLEČNÉ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Lanškroun, Odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen 

"společné řízení") posoudil podle § 94o, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání společného 

povolení, kterou dne 23.03.2018 podala 

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

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1, § 79,  § 92 a § 115  stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu schvaluje stavební 

záměr a vydává 

s p o l e č n é   p o v o l e n í 

na stavbu: 

Víceúčelové hřiště - Rudoltice včetně objektu sportovního zázemí, přípojek vodovodu, splaškové 

kanalizace, dešťové kanalizace, elektrické energie NN, vtokového objektu dešťové kanalizace, 

revizní šachty dešťové kanalizace, dešťové kanalizace THB DN 300, zpevněných ploch a oplocení na 

pozemcích parc. č. 1560/2 (orná půda), parc. č. 1646/8 (trvalý travní porost), parc. č. 4138/2 (trvalý travní 

porost), parc. č. 4138/7 (trvalý travní porost), parc. č. 4139 (ostatní plocha) v katastrálním území 

Rudoltice u Lanškrouna (dále jen "stavba"). 

 

Stavba obsahuje: 

- víceúčelové hřiště – o rozměrech 44,8 x 22,8 m, hřiště pro fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal, tenis, 

s osvětlením a oplocením, 

- objekt sportovního zázemí o rozměrech 13,5 x 6,5 m s přípojkami vodovodu, splaškové kanalizace, 

dešťové kanalizace, elektrické energie NN - chodbu, technickou místnost, zádveří WC, WC, sklad 

sportovního vybavení, 

- vodní dílo - vtokový objekt dešťové kanalizace, revizní šachta dešťové kanalizace, dešťová 

kanalizace THB DN 300 o délce 24 m. 



Č.j. MULA 12460/2018 str. 2 

 
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba objektu sportovního zázemí o rozměrech 13,5 x 6,5 m bude umístěna na pozemku parc. č. 

4138/2 v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna ve vzdálenosti 6,2 m od sousedního pozemku 

parc. č. 1646/3, od 9,5 do 14,1 m od pozemku parc. č. 4140, 8,0 m od víceúčelového hřiště. Stavba 

víceúčelového hřiště o rozměrech 44,0 x 22,8 m bude umístě na na pozemcích parc. č. 4138/2 a 

1560/2 v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna ve vzdálenosti 2,3 m od pozemku parc. č. 

1646/8 m. Umístění stavby je zakresleno na přiloženém situačním výkrese č. C1 v měřítku 1: 500.  

2. Dopravní obslužnost bude zajištěna ze stávající místní obslužné komunikace. Odstavná a parkovací 

stání ke stavbě jsou řešena u Obecního úřadu Rudoltice na parc. č. 22/2 v k. ú. Rudoltice u 

Lanškrouna (pozemek ve vlastnictví stavebníka). 

3. Napojení na elektrickou energii bude navrženo zemní kabelovou přípojkou z nového odběrného místa 

– elektroměrové skříně umístěné na pozemku parc. č. 1560/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

4. K zásobení pitnou vodou bude navrženo připojení vodovodní přípojkou z veřejného vodovodu  

z vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 1560/2 . 

5. Splaškové odpadní vody budou z objektu svedeny kanalizační přípojkou do stávající revizní šachty 

splaškové kanalizace na parc. č. 4139.  

6. Dešťové vody ze stavby budou odváděny přes nový vtokový objekt napojený na stávající dešťovou 

kanalizace revizní šachtou D1 1-St. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle společné dokumentace, ověřené stavebním úřadem, kterou vypracoval 

zodpovědný projektant Ing. Miroslav Mátl, Ph.D., autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 

1004113; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Víceúčelové sportoviště je obdélníkového tvaru o rozměrech 44,8 m a 22,8 m, orientované podélnou 

osou od severovýchodu směrem k jihozápadu. Sportoviště bude oploceno plotem výšky 5 m 

(nadzákladová část) s uzamykatelnými vstupy. Objekt sportovního zázemí je obdélníkového 

půdorysu umístěný podélnou osou kolmo k podélné ose sportoviště. Tento objekt je navržen jako 

jednopodlažní, nepodsklepený s pultovou střechou. 

3. Při provádění stavby budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2006 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, v platném znění, a příslušné technické normy. 

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení 

a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

5. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních sítí 

technického vybavení v místě stavby a zabezpečit jejich ochranu před poškozením v průběhu 

provádění stavby. V ochranném pásmu podzemních vedení je nutno provádět stavební práce 

podle podmínek správců těchto sítí: 

a) Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., 

provoz  Lanškroun pod č.j.: LA/VB/17/1758 ze dne 13.09.2017 a pod č.j.: LA/VB/1758_1 ze dne 

13.09.2017,   

b) Budou splněny podmínky sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, pod zn.: 0100848732 

ze dne 16.12.2017,  

c) Budou splněny podmínky sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Žamberk, pod zn.: 

1094387345 ze dne 01.09.2017,  

d) Budou splněny podmínky stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené GridServices, s.r.o., 

Brno, pod zn.: 5001571754 ze dne 07.09.2017. 

6. Z hlediska požární ochrany budou dodrženy požadavky vyplývající z technické zprávy  

požárně - bezpečnostního řešení stavby. 

7. 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.  

8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu každou dokončenou etapu  

dle zpracovaného plánu kontrolních prohlídek stavby. 

9. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních objektech. Případné vzniklé 

škody musí být neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů. 
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10. Budou dodrženy podmínky stanovené v závazném (souhrnném) stanovisku Městského úřadu 

Lanškroun, odboru životního prostředí ze dne 25.01.2018 pod č.j.: MULA 530/2018 zejména: 

a) orgánu ochrany přírody: 

 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, živočichů a 

dřevin podle § 5 a § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu 

živočichů nebo ničení jejich biotopů. Při porušení podmínek obecné ochrany rostlin 

a živočichů je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost. 

b) orgánu nakládání s odpady: 

 S veškerými odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a v souladu s navazujícími vyhláškami 

(zejména pak č. 381/2001 Sb. a č. 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. 

 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 

povrhu 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). 

c) orgánu ochrany ovzduší: 

 Při realizaci předmětného záměru je nutné předcházet znečišťování ovzduší prachem. 

Vznikající prašnost musí být vhodnými technickými a organizačními prostředky 

minimalizována. 

d) vodoprávního úřadu: 

 Záměr bude realizován podle předložené projektové dokumentace „Víceúčelové hřiště – 

Rudoltice“ zpracované společností PIKMA, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1074/26, 674 01 

Třebíč, pod č. zakázky 07/2016, 

 Nová dešťová kanalizace (od vpusti SO 04 po její zaústění do stávající stoky veřejné 

dešťové kanalizace) je v souladu ustanovením § 55 vodního zákona, vodním dílem, 

vyžadujícím stavební povolení podle ustanovení § 15 vodního zákona. Předmětné vodní dílo 

lze, jako stavbu vedlejší, stavebně povolit současně se stavbou hlavní, jíž je víceúčelové 

hřiště. Víceúčelové hřiště se zázemím je stavba obecná, kdy k vydání stavebního povolení je 

věcně a místně příslušný obecný stavební úřad v Lanškrouně. V případě samostatně 

vedeného správního řízení o povolení stavby předmětného vodního díla je k jeho vydání 

věcně a místně příslušný vodoprávní úřad Lanškroun 

 V případě drenážního systému pro vsakování srážkových vod a případné pozdržené 

odvádění „povodňových“ vod z plochy pod hřištěm, se nejedná v souladu s vodním zákonem 

o vodní dílo. Vodním dílem také není kanalizační přípojka splaškových odpadních vod. 

 Srážkové vody z objektu sportovního zázemí budou vsakovány nejlépe přes povrchové 

vrstvy, odvedením na zatravněný povrch. 

 Zpevněné přístupové plochy budou ve sklonu zabezpečujícím vsakování srážkových vod 

v navazujícím travnatém prostoru. 

 Výkopový materiál, přebytečná zemina, zbylý stavební materiál a odpady ze stavby nebudou 

ukládány do vodních toků, na břehy vodních toků, ani v záplavových územích vodních toků. 
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 Skládky ornice, zeminy, sypkých materiálů, stavebních materiálů a odpadů ze stavby 

nebudou skladovány ve dně údolnice a budou zabezpečeny proti splavování. 

 Při stavebních pracích a užívání stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových 

vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. 

Zejména se jedná o ropné produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Používané 

mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu. 

11. Budou splněny podmínky orgánu ochrany ZPF ze závazného stanoviska Odboru životního prostředí 

pod č.j.: MULA 26570/2017 ze dne 04.09.2017, a to: 

 V terénu viditelně označíte hranice zájmového území a nebude překročena výměra, která je 

odnímána tj. 1501 m2 ve prospěch stavby víceúčelového hřiště. 

 Aby bylo zabráněno škodám na ZPF provede před zahájením zemních prací investor na 

vlastní náklad na ploše odnímané zemědělské půdy skrývku kulturní zeminy o síle 0,10 m a 

celkovém objemu 150 m3. 

 Skrývka zeminy bude po dobu stavby uložena na deponii, bude zabezpečena proti 

znehodnocení, zcizení, splachům a zaplevelení a po dokončení stavebních činností bude 

rozprostřena na zbývající části pozemku č. 1560/2 v množství 41 m3 na parc. č. 4138/2 

v množství 20 m3 a parc. č. 4138/7 v množství 2 m3. Zbývající část ornice bude využita 

k zúrodnění ploch pro vegetační úpravu a výsadby trvalých porostů. 

 Za trvale odňatou půdu ze ZPF ve prospěch výstavby víceúčelového hřiště bude zaplacen 

odvod. Orgán ochrany ZFP MÚ Lanškroun vydá rozhodnutí o výši odvodů podle ustanovení 

§ 11 odst. 2 zákona o ochraně ZPF podle přílohy k zákonu o ochraně ZPF po zahájení 

realizace záměru. Finanční odvod za trvalý zábor bude činit celkem 59 169 Kč. Výše 

finančního odvodu uvedená v tomto závazném stanovisku je orientační. 

12. Budou splněny podmínky závazného stanoviska vodoprávního úřadu Městského úřadu Lanškroun, 

Odboru životního prostředí pod č.j.: MULA 8045/2018 ze dne 20.03.2018, a to: 

 Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je součástí 

žádosti. 

 Po odstranění stávající revizní šachty a stávajícího vtokového objektu budou pozemky 

uvedeny do původního stavu. 

 Vodoprávnímu úřadu bude minimálně 14 dní předem oznámen termín zahájení stavby a 

název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

 Po dokončení stavby vodního díla je vlastník stavby povinen požádat Městský úřad 

Lanškroun o vydání kolaudačního souhlasu. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního 

souhlasu. 

 Žádost pro vydání kolaudačního souhlasu bude doložena všemi povinnými doklady podle § 

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; 

certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály; dokumentace skutečného provedení 

stavby; doklad o dodržení ustanovení památkového zákona, zápis o odevzdání a převzetí 

stavby, protokol o kontrole obnažených vedení distribučních sítí). 

13. Během provádění zemních prací budou respektovány podmínky k výkonu archeologického dozoru 

příp. záchranného archeologického výzkumu ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o oznamovací povinnosti bude předložen 

při kolaudaci. 

14. Při provádění stavebních prací nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu  

na přilehlé komunikaci. Na komunikaci nebude skladován stavební, výkopový či jiný materiál, její 

případné znečištění je třeba neprodleně odstraňovat.  

15. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

16. Stavba bude prováděna subjektem odborně způsobilým a oprávněným k provádění stavebních prací 

jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.  

17. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob, na stavbě bude v souladu s ustanovením 

§ 157 stavebního zákona veden stavební deník. 
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IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby: 

Po dokončení stavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu, obsahující náležitosti 

uvedené v § 122 stavebního zákona. Ve smyslu § 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly před 

započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy 

(doklad o vytyčení stavby, geometrický plán se zaměřením stavby, doklad o provedení záchranného 

archeologického výzkumu, doklady o způsobilosti elektrické instalace a zařízení, doklad o tlakové zkoušce 

vodovodu a kanalizace, zápis o odevzdání a převzetí stavby, potvrzení o likvidaci nebo uložení odpadů 

vzniklých při stavbě, osvědčení o vhodnosti a jakosti výrobků a materiálů použitých při stavbě, apod.). 

Podle § 122 odst. 1 stavebního zákona pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná 

stanoviska dotčených orgánů (zejména Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Hasičského 

záchranného sboru Pardubického kraje, Odboru životního prostředí Městského úřadu Lanškroun, 

Odboru investic a majetku – odd. památkové péče Městského úřadu Lanškroun).  

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

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

 

Odůvodnění: 

Dne 23.03.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné řízení. 

Stavební úřad stanovil okruh známých účastníků řízení podle § 85 a dle § 109 stavebního zákona  

a  oznámil zahájení společného řízení opatřením ze dne 26.03.2018 pod č.j.: MULA 9728/2018/SU/J 

známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního 

zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a 

žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení 

tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. 

Stavební úřad zároveň podle § 36 odst. 3 správního řádu vyrozuměl účastníky řízení, že ve lhůtě do 5 dnů 

po skončení uvedené lhůty pro podání námitek, se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, 

že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  

Stavební úřad posuzoval záměr žadatele v souladu s ustanovením § 90 a § 111 stavebního zákona. 

 

Při posuzování a rozhodování stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval 

jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména stavebním 

zákonem, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, 

vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, vyhláškou č. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, 

vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu, v platném znění, a správním řádem.  

 

Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení  

je vypracována v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění, a je zpracována osobou oprávněnou k výkonu činnosti ve smyslu § 158 stavebního zákona. 

 

Stavební úřad posoudil stavbu z hlediska požadavků na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, 

možnostem a způsobu napojení, podmínek dotčených ochranných pásem. Dále stavební úřad posoudil 

zajištění příjezdu ke stavbě. 

Byla doložena stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury: 

- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., provoz  Lanškroun pod č.j.: 

LA/VB/17/1758 ze dne 13.09.2017 a pod č.j.: LA/VB/1758_1 ze dne 13.09.2017,   
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- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, pod zn.: 0100848732 ze dne 16.12.2017,  

- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Žamberk, pod zn.: 1094387345 ze dne 01.09.2017,  

- stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené GridServices, s.r.o., Brno, pod zn.: 5001571754 

ze dne 07.09.2017,  

- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, pod č.j.: 695993/17 ze dne 

21.08.2017, 

- vyjádření společnosti OMEGA tech s.r.o., Lanškroun pod č. 20140436 ze dne 22.08.2017. 

 

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu je řešeno v podmínkách pro umístění stavby ve 

výroku tohoto rozhodnutí 

 

K žádosti byla doložena tato závazná stanoviska: 

- závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu Lanškroun, Odboru stavební úřad 

ze dne 09.01.2018 pod č.j.: MULA 951/2018/SU/MK, 

- závazné (souhrnné) stanovisko Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí pod č.j.: 

MULA 530/2018 ze dne 25.01.2018, 

- závazné stanovisko vodoprávního úřadu Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí 

pod č.j.: MULA 8045/2018 ze dne 20.03.2018, 

- závazné stanovisko (souhlas orgánu ochrany ZPF) Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního 

prostředí pod č.j: MULA 26570/2017 ze dne 04.09.2017, 

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

nad Orlicí pod č.j.: HSPA-33-706/2017 ze dne 18.09.2017,  

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí 

nad Orlicí pod č.j.: KHSPA 14810/2017/HOK-UO ze dne 23.08.2017, 

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

památkové péče pod č.j.: MULA 26046/2017 ze dne 23.08.2017. 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 85 a § 109 stavebního zákona. Přitom vzal  

v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy 

chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být 

přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich níže uvedených osob,  

a proto jim přiznal kromě žadatele postavení účastníka řízení. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Jan Verner, Tereza Vernerová, Pavel Řehoř, Jana Řehořová, Roman Kyselo, Státní pozemkový úřad, 

Milena Vičarová, Pavel Jašniak, Iveta Jašniaková, Jaroslav Suchý, Michal Blaschke, Pavlína 

Blaschke, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  Dne 28.03.2018 byla podána námitka účastníka řízení Pavla 

Jašniaka, bytem Rudoltice 204, 561 25 Rudoltice. Námitka se týkala obav možného zásahu stavby na 

pozemek tohoto účastníka řízení. Po konzultaci zástupce stavebníka a projektanta s namítajícím byla dne 

06.04.2018 vzata námitka zpět. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí 

nevyjádřili. 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru majetkovému, 

stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou 

Městského úřadu Lanškroun, Odboru stavební úřad, u něhož se odvolání podává. 

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

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

připraveno k vyzvednutí. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného rozhodnutí doručí žadateli jedno vyhotovení 

společného povolení opatřeného doložkou právní moci spolu s jedním vyhotovením ověřené společné 

dokumentace a štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Pokud není žadatel 

stavebníkem, tak doručí i jemu jedno vyhotovení společného povolení opatřeného doložkou právní moci 

spolu s jedním vyhotovením ověřené společné dokumentace. Další vyhotovení společného povolení 

opatřeného doložkou právní moci spolu s jedním vyhotovením ověřené společné dokumentace doručí 

také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 

nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Žadatel je povinen 

štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do 

dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným 

vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky za podmínek § 115 odst. 4 

stavebního zákona. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Martinec 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve 

výši 10000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 13000 Kč byl zaplacen dne 

29.03.2018. 

 

Příloha: 

situační výkres 

 

 



Č.j. MULA 12460/2018 str. 8 

 
Obdrží: 

účastníci (do vlastních rukou) 

1. Obec Rudoltice, IDDS: 7cab3x3 

2. Jan Verner, Rudoltice č.p. 306, 561 25  Rudoltice 

3. Tereza Vernerová, Rudoltice č.p. 306, 561 25  Rudoltice 

4. Pavel Řehoř, Rudoltice č.p. 264, 561 25  Rudoltice 

5. Jana Řehořová, Rudoltice č.p. 264, 561 25  Rudoltice 

6. Roman Kyselo, Rudoltice č.p. 615, 561 25  Rudoltice 

7. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

8. Milena Vičarová, Dolní Dobrouč č.p. 369, 561 02  Dolní Dobrouč 

9. Pavel Jašniak, Rudoltice č.p. 204, 561 25  Rudoltice 

10. Iveta Jašniaková, Rudoltice č.p. 204, 561 25  Rudoltice 

11. Jaroslav Suchý, Rudoltice č.p. 251, 561 25  Rudoltice 

12. Michal Blaschke, Rudoltice č.p. 245, 561 25  Rudoltice 

13. Pavlína Blaschke, Rudoltice č.p. 89, 561 25  Rudoltice 

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

15. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

  

dotčené orgány 

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

Vnitřní Město 

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

563 01  Lanškroun-Vnitřní Město 

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

19. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, IDDS: 23wai86 
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