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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

USNESENÍ 

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 

Výroková část: 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle 

§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

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

ve znění pozdějších předpisů  (dále jen "správní řád"),  ve správním řízení, které je vedeno  také v 

působnosti zákona č. 416/2009 Sb.,  o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, 

podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu 

z a s t a v u j e 

vodoprávní řízení zahájené dne 5.9.2022 na základě žádosti, kterou podal 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00  Praha, které je zastoupeno 

Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, Vaňurova 505, 460 07  Liberec 

(dále jen "žadatel"),  ve věci  vydání povolení nakládání s vodami pro vodní dílo: 

 

D35   3507 Litomyšl-Janov 

SO 07-366  Suchá retenční nádrž  SN1, km 53,100 

na pozemku parc. č. 279/1, 288, 293/1, 642 v katastrálním území Sedliště u Litomyšle. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( § 27 odst. 1 správního řádu): 

Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00  Praha 

 

Odůvodnění: 

Dnem podání žádosti o vydání povolení k nakládání s vodami bylo zahájeno vodoprávní řízení. Vodoprávní 

úřad oznámil veřejnou vyhláškou č.j.: MěÚ Litomyšl 085401/2022 ze  dne 16.11.2022  ostatním účastníkům 

a dotčeným orgánům zahájení řízení.   Dne 24.11.2022  bylo vodoprávnímu úřadu doručeno zpětvzetí žádosti 

o vydání rozhodnutí nakládání s vodami pro výše uvedené vodní dílo.  

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

výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby ( § 27 odst. 2 správního řádu): 

Jana Valičková, Irena Soukupová, Petr Soukup, Květoslava Hurychová, Alena Süsserová, Obec Sedliště 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a 

zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 

správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 

 

 

 

  

Ing. Olga Paclíková 

vedoucí odboru životního prostředí  

Městského úřadu Litomyšl 

 
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce následujících úřadů (na úřední desce a 

elektronicky s možností dálkového přístupu)  

Městský úřad Litomyšl 

Obecní úřad Sedliště 

 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu 

Litomyšl. 

 

 

Vyvěšeno dne:………………………….                        Sejmuto dne:………………………………………. 

 

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

 

 

 

 

Obdrží: 

navrhovatelé (doručenky) 

Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h 

  

ostatní účastníci (doručení veřejnou vyhláškou) 

Jana Valičková, Sedliště č.p. 9, 570 01  Litomyšl 

Irena Soukupová, Sedliště č.p. 69, 570 01  Litomyšl 

Petr Soukup, Sedliště č.p. 69, 570 01  Litomyšl 

Květoslava Hurychová, Sedliště č.p. 36, 570 01  Litomyšl 

Alena Süsserová, Kornice č.p. 9, 570 01  Litomyšl 

Obec Sedliště, IDDS: na2ayzz 

  

dotčené orgány 

Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3 

Ministerstvo životního prostředí ČR, IDDS: 9gsaax4 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor živ. prostředí a zem., IDDS: z28bwu9 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 

Městský úřad Litomyšl, oddělení stavebního úřadu, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20  Litomyšl 

Obecní úřad Sedliště, IDDS: na2ayzz 

  

ostatní orgány 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
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