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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 

 
 

R O Z H O D N U T Í  
 
Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vodní zákon“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 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 § 15 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 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 

 
 

v y d á v á  d o d a t e č n é  p o v o l e n í  
 
podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, k provedení stavby vodního díla „Intenzifikace ČOV 
Rudoltice, splašková tlaková kanalizace – stoky A-D a přípojky rodinných domů Rudoltice“, na pozemcích 
parc. č. 424/2, 815/3, 2471/7, 2471/6, 417/1, 429, 438/1, 2472/4, 795, 799, 803, 804, 2472/2, 3149/2, 
3446/2, 3447/2, 3090/1, 3150/1 a 3449 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna, obec Rudoltice, 
v kraji Pardubickém, kategorie z hlediska TBD - nepodléhá TBD, č.h.p. 4-10-02-014/2, hydrologický rajón 
521 – Poorlická brázda. 
 

 
 

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: 4 
Počet listů příloh: 0 
Spisový znak: 231.8 
Evidenční list č.: I 13/05, I 16/01 
Spisová zn.: OŽP/5475/2018/SUh 
Čj.: MULA 5475/2018 
 
V Lanškrouně 09.04.2018 
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Městský úřad Lanškroun 
Tel.: 465 385 111 
E-mail: podatelna@lanskroun.eu 
Web: www.lanskroun.eu 

Č.j.:     MULA 5475/2018 
 
Vodní dílo je členěno na tyto stavební objekty: 
  

Stavební objekt splaškové kanalizace   kanalizační stoka „A“ 
Druh stokové sítě .................................................................. tlaková 
Jmenovitá světlost stoky ....................................................... Pe De 63 
Celková délka stoky............................................................... 90 m 
Pozemky parc. č. 438/1 a 2472/4 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. 

 
Stavební objekt splaškové kanalizace   kanalizační stoka „B“ 
Druh stokové sítě .................................................................. tlaková 
Jmenovitá světlost stoky ....................................................... Pe De 63 
Celková délka stoky............................................................... 98 m 
Pozemek parc. č. 2472/4 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. 

 
Stavební objekt splaškové kanalizace   kanalizační stoka „C“ 
Druh stokové sítě .................................................................. tlaková 
Jmenovitá světlost stoky ....................................................... Pe De 63 
Celková délka stoky............................................................... 258 m 
Pozemky parc. č. 2472/4, 2472/2, 799, 429 a 3150/1 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. 

 
Stavební objekt splaškové kanalizace   kanalizační stoka „D“ 
Druh stokové sítě .................................................................. tlaková 
Jmenovitá světlost stoky ....................................................... Pe De 63 
Celková délka stoky............................................................... 78 m 
Pozemky parc. č. 424/2, 3446/2 a 3150/1 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. 

 
Stavební objekt splaškové kanalizace   čerpací jímka ČJ5 
Průměr tělesa ........................................................................ 1200 mm 
Hloubka ................................................................................. 2,6 m 
Pozemek parc. č. 424/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. 

 
Stavební objekt kanalizační přípojky   kanalizační přípojka „E“ 
Druh přípojky ........................................................................ tlaková 
Jmenovitá světlost přípojky .................................................. Pe 50 
Celková délka přípojky .......................................................... 98 m 
Pozemky parc. č. 795, 799, 3447/2, 429, 3449, 3090/1 a 424/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. 

 
Stavební objekt kanalizační přípojky   kanalizační přípojka „F“ 
Druh přípojky ........................................................................ tlaková 
Jmenovitá světlost přípojky .................................................. Pe 50 
Celková délka přípojky .......................................................... 27 m 
Pozemky parc. č. 803, 3449, 3090/1 a 424/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. 
 
Stavební objekt kanalizační přípojky   kanalizační přípojka „G“ 
Druh přípojky ........................................................................ tlaková 
Jmenovitá světlost přípojky .................................................. Pe 50 
Celková délka přípojky .......................................................... 88 m 
Pozemky parc. č. 804, 3149/2, 815/3, 803, 3090/1, 3449 a 424/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. 
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Stavební objekt kanalizační přípojky   kanalizační přípojka „H“ 
Druh přípojky ........................................................................ tlaková 
Jmenovitá světlost přípojky .................................................. Pe 50 
Celková délka přípojky .......................................................... 117 m 
Pozemky parc. č. 2471/6, 3090/1, 815/3, 803, 3449 a 424/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. 

 
Stavební objekt kanalizační přípojky   kanalizační přípojka „I“ 
Druh přípojky ........................................................................ tlaková 
Jmenovitá světlost přípojky .................................................. Pe 50 
Celková délka přípojky .......................................................... 57 m 
Pozemky parc. č. 2471/7, 3090/1, 815/3, 803, 3449 a 424/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. 

 
Stavební objekt elektrického vedení 
Celková délka el. vedení ....................................................... 96 m 
Pozemky parc. č. 429, 3090/1, 424/2, 3449/2 a 417/1 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. 

 
Stavební objekt elektrických přípojek 
Počet ..................................................................................... 6 ks 
Celková délka el. přípojek ..................................................... 371 m 
Pozemky parc. č. 795, 799, 3447/2, 429, 3449, 803, 804, 3149/2, 815/3, 2471/7, 2471/6, 3090/1 
a 424/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. 

 
Stavební objekt elektrorozvaděče 
Počet ..................................................................................... 1 ks 
Pozemek parc. č. 429 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. 

 
Údaje o stavbě vodního díla: 
 

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

 
 
Pro dokončení stavby se stanovují tyto podmínky: 
 

1. Stavba vodního díla musí být provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním 
úřadem (Projektovou dokumentaci „Intenzifikace ČOV Rudoltice a splašková tlaková kanalizace 
stoky „A“ – „D““ a „Splašková tlaková kanalizace – přípojky rodinných domů Rudoltice“, vypracovala 
Ing. Anna Sekerková, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003765, JSK spol. 
s r.o., Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová, v měsíci listopadu 2017).  
 

2. Bude dodržena podmínka správce povodí a vodního toku Rudoltička – Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 11, 602 00 Brno, uvedené ve protokolu ze dne 29.03.2018, a to: 

- Na základě dnešního místního šetření bude do kolaudace doplněno: u přechodů toku 
(kamenná rovnanina) bude doplněná rovnanina (200 kg+) v místě výmolů a nátrží dle 
schématu (v protokolu). Výustní roury budou seříznuty ve sklonu svahu, délka max. 10 cm – 
30 cm.  
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3. Po dokončení stavby vodního díla je investor povinen požádat vodoprávní úřad o vydání 
kolaudačního souhlasu. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
 

4. 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 
dodatečného povolení stavby 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, kanalizačních přípojek, čerpací jímky, 
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 § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
 

Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice 
 
Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Jehlička Miroslav, Rudoltice 4, 561 25 Rudoltice 
T.J. Sokol Rudoltice, Rudoltice 64, 561 25 Rudoltice 
Zemanová Jana, Rudoltice 12, 561 25 Rudoltice 
Pabiánová Lenka, Rudoltice 3, 561 25 Rudoltice 
Blažek Milan, Rudoltice 98, 561 25 Rudoltice 
Blažková Eva, Rudoltice 98, 561 25 Rudoltice 
Blažek Jiří, Rudoltice 198, 561 25 Rudoltice 
Blažková Soňa, Rudoltice 198, 561 25 Rudoltice 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/3, 130 00 Praha 
OMEGA tech s.r.o., Nádražní 85, 563 01 Lanškroun 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
Křivohlávek Jiří, Rudoltice 213, 561 25 Rudoltice 
Křivohlávková Zlatuše, Rudoltice 213, 561 25 Rudoltice 
Ullver Jiří, Rudoltice 194, 561 25 Rudoltice 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/16, 500 08 Hradec Králové 

 
 
 

O d ů v o d n ě n í  
 
Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 12.02.2018 žádost oprávněného 
žadatele Obce Rudoltice, IČ 00279421, se sídlem Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice, kterou bylo požádáno 
o udělení dodatečného povolení ke stavbě vodního díla „Intenzifikace ČOV Rudoltice, splašková tlaková 
kanalizace – stoky A-D a přípojky rodinných domů Rudoltice“, v kat. území Rudoltice u Lanškrouna.  
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 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 podle § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatřenní a stavebního řádu, v platném znění, a dalšími doklady.  
 
Výše uvedené vodní dílo bylo vybudováno za účelem 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. Výše uvedené vodní dílo bylo na pozemcích parc. č. 424/2, 815/3, 2471/7, 
2471/6, 417/1, 429, 438/1, 2472/4, 795, 799, 803, 804, 2472/2, 3149/2, 3446/2, 3447/2, 3090/1, 3150/1 
a 3449 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna vybudováno částečně v rozporu se stavebním povolením (vydal 
Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, ze dne 12.09.2016 pod č.j. MULA 
12642/2016 (nabylo právní moci dne 11.10.2016)) a částečně bez povolení k provedení vodního díla 
(stavebního povolení). Vlastníkem předmětné stavby je Obec Rudoltice, IČ 00279421, se sídlem Rudoltice 
95, 561 25 Rudoltice.   
 
V průběhu správního řízení bylo zjištěno, že je předmětná stavba vodního díla již dokončena.  
 
Podle § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a  správního řádu, oznámil Městský 
úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, zahájení řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným 
orgánům oznámením ze dne 05.03.2018 pod č.j. MULA 7773/2018.  
 
Vodoprávní úřad ve výše uvedené věci v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona a v souladu s § 129 odst. 2 
stavebního zákona, nařídil ohlední na místě a to na den 29.03.2018 se schůzkou účastníků před čistírnou 
odpadních vod na pozemku parc. č. 417/3 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna. V souladu s § 115 odst. 8 
vodního zákona, byli účastníci řízení a dotčené orgány oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a 
námitky a podávat závazná stanoviska, která mohla být uplatněna nejpozději při ústním jednání, jinak by 
k nim nebylo přihlédnuto. Po uplynutí výše uvedené lhůty pro vyjádření byla správním orgánem dána podle 
§ 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, jakož 
i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě návrhu jeho doplnění.  
 
Projektovou dokumentaci „„Intenzifikace ČOV Rudoltice a splašková tlaková kanalizace stoky „A“ – „D““ a 
„Splašková tlaková kanalizace – přípojky rodinných domů Rudoltice“, vypracovala Ing. Anna Sekerková, 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003765, JSK spol. s r.o., Sušice 65, 571 01 
Moravská Třebová, v měsíci listopadu 2017. 
 
Podkladem pro vydání tohoto společného povolení je závazné stanovisko dotčeného orgánu: 

- závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu Lanškroun, odboru stavební úřad, 
Lanškroun, ze dne 29.01.2018 pod č.j. MULA 2593/2018/SU/MK, 

- závazné stanovisko Městského úřadu Lanškroun, odboru stavební úřad, nám. J. M. Marků 12, 563 
01 Lanškroun, ze dne 26.01.2018 pod č.j. MULA 2960/2018/SU/J, 

- závazné stanovisko Městského úřadu Lanškroun, odboru stavební úřad, nám. J. M. Marků 12, 563 
01 Lanškroun, ze dne 20.03.2018 pod č.j. MULA 9415/2018/SU/J, 

- sdělení Městského úřadu Lanškroun, odboru investic a majetku, Lanškroun, ze dne 17.01.2018 
pod č.j. MULA 1843/2018, 

- rozhodnutí Městského úřadu Lanškroun, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 
10.01.2018 pod č.j. MULA 1083/2018, 

- stanovisko Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, Lanškroun, ze dne 12.12.2017 
pod č.j. MULA 37299/2017/PJu a ze dne 12.12.2017 pod č.j. MULA 37300/2017/PJu. 
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Byly doloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků a byla doložena stanoviska vlastníků a správců 
veřejné dopravní a technické infrastruktury: 

- souhlas se stavbou na pozemku parc. č. 2471/6 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna, 
- souhlas se stavbou na pozemku parc. č. 2471/7 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna, 
- souhlas se stavbou na pozemku parc. č. 803 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna, 
- souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 795 a 799 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna, 
- souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 3149/2 a 804 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna, 
- souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 2472/2 a 2472/4 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna, 
- souhlas se stavbou na pozemku parc. č. 3090/1 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna, 
- souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 3447/2 a 3446/2 v kat. území Rudoltice u Lanškrouna, 
- protokol o vytyčení a kontrole sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., Praha, ze dne  17.07.2017, 
- protokol o kontrole plynárenského zařízení společnosti GridServices, s.r.o., Brno ze dne 21.07.2017, 
- vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., Brno, ze dne 21.03.2018 pod značkou 50016903454, 
- vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., Brno, ze dne 21.03.2018 pod značkou 5001690335, 
- protokol o provede kontrole vodovodního řadu od Obce Rudoltice, Rudoltice, ze dne 30.11.2017 
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné nad Orlicí, ze dne 

07.03.2018 pod č.j. LA/VB/18/0485, 
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné nad Orlicí, ze dne 

07.03.2018 pod č.j. LA/VB/18/0486, 
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, ze dne 06.03.2018 pod č.j. 

554483/18, 
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, ze dne 06.03.2018 pod č.j. 

554490/18, 
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, ze dne 06.03.2018 pod značkou 0100886078, 
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, ze dne 06.03.2018 pod značkou 0100886069, 
- vyjádření společnosti OMEGAtech s.r.o., Lanškroun, ze dne 07.03.2018 pod číslem 20140531, 

 
Dále bylo doloženo: 

- projektová dokumentace „Intenzifikace ČOV Rudoltice a splašková tlaková kanalizace stoky „A“ – 
„D““ a „Splašková tlaková kanalizace – přípojky rodinných domů Rudoltice“, vypracovala Ing. Anna 
Sekerková, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003765, JSK spol. s r.o., 
Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová, v měsíci listopadu 2017, 

 
 
Správní poplatek ve výši 7500,- Kč byl uhrazen převodem na účet Městského úřadu Lanškroun 
dne 22.03.2018 a 29.03.2018. 
 
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 28.02.2018 pod značkou PM006571/2018-203/Ko).  
 
Povodí Moravy, s.p., Brno a vodoprávní úřad na místním šetření doporučili stavebníkovi u výusti 
bezpečnostního přelivu u ČJ 5 osadit zpětnou klapku, která bude zabraňovat provozním problémům. 
 
 
S přihlédnutím k tomu, že se v daném případě jedná o správní řízení o žádosti, do okruhu účastníků:  
 

a) byl podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu zařazen oprávněný žadatel Obec Rudoltice, Rudoltice 
95, 561 25 Rudoltice 
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b) byli podle § 27 odst. 2) správního řádu zařazeni:  
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, Povodí Moravy, 

s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, Jehlička Miroslav, Rudoltice 4, 561 25 Rudoltice, T.J. Sokol 
Rudoltice, Rudoltice 64, 561 25 Rudoltice, Zemanová Jana, Rudoltice 12, 561 25 Rudoltice, 
Pabiánová Lenka, Rudoltice 3, 561 25 Rudoltice, Blažek Milan, Rudoltice 98, 561 25 Rudoltice, 
Blažková Eva, Rudoltice 98, 561 25 Rudoltice, Blažek Jiří, Rudoltice 198, 561 25 Rudoltice, 
Blažková Soňa, Rudoltice 198, 561 25 Rudoltice, jako vlastníci pozemků dotčených stavbou, 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
Olšanská 2681/3, 130 00 Praha, OMEGA tech s.r.o., Nádražní 85, 563 01 Lanškroun, 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, jako vlastníci (správci) sítí dotčené stavbou, 

- Křivohlávek Jiří, Rudoltice 213, 561 25 Rudoltice, Křivohlávková Zlatuše, Rudoltice 213, 561 25 
Rudoltice, Ullver Jiří, Rudoltice 194, 561 25 Rudoltice, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 
1106/16, 500 08 Hradec Králové jako vlastníci pozemků sousedící s pozemky dotčených 
stavbou, 

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 
1106/16, 500 08 Hradec Králové jako správci vodních toků, v případě kdy se řízení tohoto 
vodního toku dotýká (§ 115 odst. 5 vodního zákona). 

 
 
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 § 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 § 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   projektová dokumentace (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží Obec Rudoltice, 
Rudoltice) 
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R o z  d ě l  o v  n í  k  
 
Doručí  se:  
 
Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
 

- Obec Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice 
 
Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
 

- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
- Jehlička Miroslav, Rudoltice 4, 561 25 Rudoltice 
- T.J. Sokol Rudoltice, Rudoltice 64, 561 25 Rudoltice 
- Zemanová Jana, Rudoltice 12, 561 25 Rudoltice 
- Pabiánová Lenka, Rudoltice 3, 561 25 Rudoltice 
- Blažek Milan, Rudoltice 98, 561 25 Rudoltice 
- Blažková Eva, Rudoltice 98, 561 25 Rudoltice 
- Blažek Jiří, Rudoltice 198, 561 25 Rudoltice 
- Blažková Soňa, Rudoltice 198, 561 25 Rudoltice 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/3, 130 00 Praha 
- OMEGA tech s.r.o., Nádražní 85, 563 01 Lanškroun 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
- Křivohlávek Jiří, Rudoltice 213, 561 25 Rudoltice 
- Křivohlávková Zlatuše, Rudoltice 213, 561 25 Rudoltice 
- Ullver Jiří, Rudoltice 194, 561 25 Rudoltice 
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/16, 500 08 Hradec Králové 

 
Dotčené orgány: 
 

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

- Povodí Moravy, s.p., Temenická 52, 787 01 Šumperk 
- Lesy České republiky, s.p., Potoční 61, 787 01 Šumperk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Stanislava Uhrová 
referentka odboru životního prostředí 
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