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ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ 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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 

stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 08.08.2017 podala 

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

kterou zastupuje Mikuláš Medlík, IČO 88237591, Lubná č.p. 220, 569 63  Lubná u Poličky 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

školní hřiště včetně zpevněných ploch, oplocení, sadových úprav, přeložky stávající dešťové 

kanalizace, přeložky podzemního vedení CETIN a přípojek k bazénu - splaškové kanalizace, 

vodovodu na pozemcích st. p. 140/2, 140/3, parc. č. 436/1, 437 v katastrálním území Rudoltice u 

Lanškrouna (dále jen "stavba"). 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval zodpovědný projektant 

Mg.A. Mikuláš Medlík, autorizovaný architekt, ČKA 03350, ověřené ve stavebním řízení. Případné 

změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.      

2. Stavebník oznámí v předstihu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3.   Stavba bude prováděna dodavatelsky, právnickou nebo fyzickou osobou odborně způsobilou a 

oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. 

Název a adresu zhotovitele oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.  

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

zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

práce zdraví při práci na staveništi, a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. 

5. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby, a příslušné technické normy.   

6. Provedení stavby bude vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. Řešení detailů a použití 

potřebné specifické výrobkové základny bude odpovídat přílohám vyhlášky č. 398/2009 Sb.  

7. Před zahájením zemních prací bude zjištěna existence veškerých stávajících podzemních vedení a 

zařízení a dle požadavků jejich správců bude zabezpečena jejich ochrana. Stavebník zajistí splnění 

podmínek ze stanovisek vlastníků veřejné technické infrastruktury:  

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

a.s., provoz  Lanškroun, pod č.j.: LA/VB/171554 ze dne 11.08.2017. 

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

0100785835 ze dne 07.08.2017. 

 Budou splněny podmínky stanoviska společnosti GridServices, s.r.o., zastoupené společností 

GridServices, s.r.o., Brno, pod zn.: 5001564129 ze dne 21.08.2017. 

 Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 

Praha 3, pod č.j.: 684828/17 ze dne 07.08.2017. 

8. Budou splněny podmínky závazného (souhrnného) stanoviska Městského úřadu Lanškroun, Odboru 

životního prostředí ze dne 28.07.2017 pod č.j.: MULA 21581/2017, a to zejména: 

a) Orgánu ochrany přírody 

 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin  

a živočichů podle § 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

v platném znění. Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhyn 

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.  

b) Orgánu v oblasti nakládání s odpady: 

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

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s navazujícími vyhláškami 

(zejména pak č. 381/2001 Sb., a 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 (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. Provozovatelem 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 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). 
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c) Orgánu ochrany ovzduší: 

 Při realizaci předmětného záměru (zejména zemních a stavebních prací, ale i 

pojezdu mechanizace a vozidel) je nutné předcházet znečišťování ovzduší 

prachem. Vznikající prašnost musí být vhodnými technickými a organizačními 

prostředky minimalizována. 

9. Budou splněny podmínky vodoprávního úřadu ze závazného stanoviska Odboru životního prostředí 

Městského úřadu Lanškroun ze dne 23.08.2017 pod č.j.: MULA 25243/2017 , a to zejména: 

 Kanalizační přípojka splaškových odpadních vod včetně revizní šachty musí být nepropustné. 

Revizní šachty musí být zabezpečeny proti vniknutí povodňových vod.  

 Niveleta povrchu hrací plochy a niveleta zpevněných ploch, chodníků nebude převyšovat 

stávající terén.  

 Ochranné prvky (oplocení, mantinely, sítě…) a mobiliář hřiště (sloupky sítě, branky…) a chodníku 

a odpočinkových zón (lavičky…) musí být osazeny jako snadno demontovatelné.  

 Oplocení pozemku v záplavovém území vodního toku musí být vystavěno jako snadno 

demontovatelné, bez pevné podezdívky, s možností osazení podhrabových desek nepřevyšujících 

niveletu současného (stávajícího) terénu a s možností realizace pevně ukotvených nosných 

sloupků.  

 Živý plot bude do terénu vysázen pouze mimo záplavové území vodního toku Rudoltička. V 

záplavovém území bude živý plot vysázen do přenosných nádob – truhlíků…  

 Na výzvu povodňového orgánu nebo správce vodního toku, dále v případě průchodu 

povodňových vod vodním tokem Rudoltička nebo reálné možnosti průchodu povodňových vod z 

vodního toku Rudoltička předmětným pozemkem, budou mobiliář hřiště, chodníků a 

odpočinkových zón, nádoby – truhlíky s živým plotem, demontovatelná část ochranných prvků 

hřiště a demontovatelná část oplocení odejmuty, demontovány a uloženy na místo, kde nebudou 

zhoršovat odtokové poměry v době povodně (nebudou tvořit překážku povodňovým vodám), 

nejlépe mimo záplavové území vodního toku. Odejmuté části nebudou uloženy v aktivní zóně 

záplavového území. Uložené odejmuté části budou zabezpečeny proti odplavení.  

 Sadové úpravy budou provedeny tak, aby nemohlo dojít ke zhoršení odtokových poměrů, to 

znamená, že v záplavovém území vodního toku nebudou vysazovány živé ploty a jiné sdružené 

výsadby.  

 Výkopový materiál, přebytečná zemina, odpady ze stavby a stavební materiály nebudou ukládány 

do vodního toku, na břehy vodního toku, ani v záplavovém území vodního toku.  

 Lehce odplavitelné materiály a lehce splavné materiály související s realizací záměru (skládka 

vytěžené zeminy, stavební materiály, odpady ze stavby, nářadí, zařízení…) nebudou skladovány v 

záplavovém území.  

 Pojízdné stavební stroje budou parkovány mimo záplavové území vodního toku.  

 Skládky sypkých materiálů, stavební sutě a odpadů ze stavby, budou zabezpečeny proti 

splavování.  

 Na pozemcích nacházejících se v záplavovém území vodního toku nebudou prováděny terénní 

úpravy, vedoucí k navýšení nivelety stávajícího terénu. Okolní navýšený terén bude po dokončení 

stavebních prací uveden do původní nivelety.  

 Do kolaudace stavby / uvedení záměru do provozu musí být uvedeno přímé odvádění srážkových 

vod z komunikace, točny a parkoviště do souladu s vodním zákonem a navazujícími předpisy.  

 Musí být splněny podmínky správce povodí a vodního toku Rudoltička – Povodí Moravy, s.p., 

Brno, vydané ve stanovisku pod č.j. PM040048/2017-203/No ze dne 9. srpna 2017, a to:  

Zahájení stavby bude písemně minimálně do pěti pracovních dní oznámeno správci 

vodního toku: Povodí Moravy, s.p., provozu Šumperk.  

Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk bude přizván k předání staveniště a k 

závěrečné kontrolní prohlídce stavby.  

V rámci údržby a správy musí být PM, s.p. umožněn přístup k vodnímu toku. Potrubí 

kanalizace bude pod korytem a do vzdálenosti min. 6 m od břehové hrany vodního toku 

uloženo v chráničce odolné pro pojezd těžké mechanizace o hmotnosti min. 25 t.  
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Veškeré šachty a zemní soupravy budou umístěny v min. vzdálenosti 6 m od břehové 

hrany vodního toku.  

Případný zásah do břehových porostů (kácení, výsadba) bude projednán s příslušným 

orgánem ochrany přírody, vlastníkem pozemku a správcem vodního toku  

Místa v okolí vodního toku dotčena stavbou a bez travního drnu, budou oseta travním 

semenem.  

Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk budou k závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

předány k archivaci výkresy skutečného provedení splaškové kanalizace v návaznosti na 

Bpv a JTSK.  

10. Při realizaci stavby je nutné předcházet znečišťování ovzduší prachem. Vznikající prašnost musí být 

vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizována.  

11. 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. 

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

škody musí být neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů. 

13. 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. 

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

komunikaci včetně chodníku. O případné omezení provozu, zábor komunikace, zvláštní užívání je 

třeba v dodatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací samostatně požádat příslušný 

silniční správní orgán. Součástí žádosti bude souhlas správce komunikace a vyjádření Policie ČR – 

DI Ústí nad Orlicí. 

15. Případné stanovení přechodného nebo trvalého dopravního značení vydá příslušný silniční správní 

orgán na základě žádosti doložené písemným vyjádřením Policie ČR – DI Ústí nad Orlicí a situačním 

plánkem. 

16. 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. Případné archeologické nálezy při provádění stavby 

budou neprodleně hlášeny Archeologickému ústavu nebo jiné oprávněné organizaci. 

17. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob.  

18. Na stavbě bude v souladu s ust. § 157 stavebního zákona veden stavební deník. 

III. 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 tlakové zkoušce vodovodu a kanalizace, doklad o provedení záchranného archeologického 

výzkumu, 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 (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 
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Odůvodnění: 

Dne 08.08.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 

uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 

31.03.2016 pod č.j.: MULA/10725/2016/Š. 

Stavební úřad stanovil okruh známých účastníků řízení a opatřením pod č.j.: MULA 26072/2017/SU/J ze 

dne 21.08.2017 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního 

jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro 

posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 

uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Stavební úřad 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 v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 

v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 

uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými 

k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 

výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 

důvody, které by bránily povolení stavby. 

K žádosti byla doložena tato závazná stanoviska dotčených orgánů:  

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

MULA  21581/2017 ze dne 28.07.2017, 

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

pod č.j: MULA 25243/2017 ze dne 23.08.2017. 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 

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/17/1554 ze dne 11.08.2017, pod č.j.: LA/VB/1096_1 ze dne 31.05.2017, pod č.j.: 

LA/VB/17/1554_1 ze dne 11.08.2017, 

-  sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, pod zn.: 0100785835 ze dne 07.08.2017,  

-  sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., Praha 4, pod zn.: 0200633908 ze dne 07.08.2017, 

-  stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené GridServices, s.r.o., Brno, pod zn.: 5001564129 ze 

dne 21.08.2017,  

- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, pod č.j.: 684828/17 ze dne 

07.08.2017, 

-  vyjádření společnosti OMEGA tech s.r.o., Lanškroun, pod č. 20140431 ze dne 21.08.2017,  
-  vyjádření společnosti Povodí Moravy, s.p., Brno, pod zn.: PM040048/2017-203/No ze dne 

09.08.2017. 
 

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.  

Stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací – územním plánem Rudoltice; nachází se 

v ploše „OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura“.  

Dokumentace pro vydání stavebního povolení je vypracována v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a je zpracována osobou oprávněnou k výkonu 

činnosti ve smyslu § 158 stavebního zákona. 
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Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 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 kromě žadatele následujícím 

osobám: 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Povodí Moravy, s.p., Státní pozemkový úřad, Petr Kočí, Miroslava Kočová, Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje, ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Vodovody a kanalizace Jablonné nad 

Orlicí, a.s., Provoz Lanškroun, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

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

nevyjádřili. 

 

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

ve výroku uvedených. 

 

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.  

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy 

nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

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 stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.  

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo 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 byl zaplacen dne 22.08.2017. 
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Příloha: 

situační výkres 

 

Obdrží: 

účastníci (do vlastních rukou) 

1. Obec Rudoltice, kterou zastupuje Mikuláš Medlík, IDDS: xydb3pg 

2. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

3. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

4. Petr Kočí, Mánesova č.p. 384, Ostrovské Předměstí, 563 01  Lanškroun 

5. Miroslava Kočová, Mánesova č.p. 384, Ostrovské Předměstí, 563 01  Lanškroun 

6. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 

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

8. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

9. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Provoz Lanškroun, IDDS: wr5uy77 

10. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

  

dotčené orgány 

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

Vnitřní Město 
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