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ROZHODNUTÍ  

Veřejná vyhláška 

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný 
správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává na základě oznámení podaného dne 19. 6. 2015 
panem Milanem Svobodou, se sídlem Dolní Holetín 57, 539 71 Holetín, IČ: 75018349 (dále jen 
„oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr 
 

„Přístavba stáje pro dojnice Holetín“ 
 

nebude posuzován podle zákona. 
 
 

 
Odůvodnění: 

 
Příslušný úřad obdržel dne 19.6. 2015 podle ust. § 6 odst. 1 zákona od oznamovatele oznámení záměru 
„Přístavba stáje pro dojnice Holetín“, zpracované dle přílohy č. 3 zákona. 

Oznámení záměru zpracoval Ing. Miroslav Vraný,  držitel  osvědčení  o  odborné  způsobilosti  č.j. 
15650/4136/OEPV/92, které bylo prodlouženo rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j. 
38787/ENV/06 a 101303/ENV/10. 

Příslušný úřad po posouzení oznámení podle přílohy č. 3 zákona dospěl k závěru, že splňuje všechny 
náležitosti. 

Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na obec Holetín a 
na Pardubický kraj. 

Příslušný úřad vymezil dotčené správní úřady podle ust. § 3 písm. e) zákona na Obecní úřad Holetín, 
Městský úřad Hlinsko, Krajskou hygienickou stanici, Českou inspekci životního prostředí, Krajskou veterinární 
správu a Krajský úřad. 

 

     
 

          Dle rozdělovníku   



 

 

2 

Příslušný úřad zaslal kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním 
samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o 
oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 24. 6. 2015 a byl podle ust. § 6 odst. 7 
stanoven termín 15. 7. 2015, pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů a 
dotčených územních samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu. 
Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA 
(http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru 
PAK680. 

Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr může mít 
významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.  

Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona: 
 
Záměr „Přístavba stáje pro dojnice Holetín“ naplňuje dikci bodu 1. 5 „Zařízení k intenzivnímu chovu 
hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) 
(záměry neuvedené v kategorii I).“ kategorie II, přílohy č. 1 zákona. 
 
Kapacita (rozsah) záměru:  

Předmětem záměru je přístavba produkční stáje v zemědělském areálu v obci Holetín. Stávající kapacita 
stáje pro dojnice, teletník, odchovna mladého dobytka je 795 dobytčích jednotek s volným stelivovým 
ustájením. Provedením  přístavby stáje  a instalací bud pro telata se zvýší počet dojnic o 103 ks a počet telat 
o 20 ks,  tj. o 126 dobytčích jednotek. Navržená kapacita bude po vybudování přístavby 922 dobytčích 
jednotek s volným stelivovým ustájením.  

 
Umístění záměru:  kraj:                   Pardubický 
    obec:                   Holetín 
    k. ú., vymezení:    Holetín, parc.č. 2270 
                                                    
 
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:  

Záměrem investora je přístavba stáje ve stávajícím zemědělském areálu v obci Holetín. Přístavba bude 
navazovat na stávající stáje pro dojnice, které jsou umístěny v centru areálu. Po provedení přístavby se zvýší 
kapacita produkční stáje z 360 ks dojnic na 463 ks dojnic, počet telat se zvýší z 90 na 110. Stavy mladého 
dobytka zůstanou zachovány. Záměr bude využívat stávajících areálových rozvodů vody a elektro. 
Odkanalizování bude zajištěno do stávajících jímek. Dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové 
kanalizace. Dopravní řešení zůstane beze změn. Navýšení dopravy se předpokládá 348 jízd/rok, 
kolaudovaný stav je 2400 jízd/rok.  

Zemědělský areál je obklopen zemědělskými pozemky. Nejbližší objekty od záměru a areálu se nachází: Cca 
140 m jihovýchodně od stáje pro dojnice je umístěn objekt bydlení s číslem popisným 89 na stavební parcele 
číslo 253/2, k. ú. Holetín. Dále tímto směrem navazuje obytná zástavba obce. Cca 145 m východně od stáje 
pro dojnice je umístěn objekt bydlení s číslem popisným 44 na stavební parcele číslo 420, k. ú. Holetín. Dále 
tímto směrem navazuje obytná zástavba obce. Cca 160 m severovýchodně od stáje pro dojnice je umístěn 
objekt bydlení s číslem popisným 11 na stavební parcele číslo 234, k. ú. Holetín. Dále tímto směrem navazuje 
obytná zástavba obce. Cca 240 m severně od odchovny mladého dobytka je umístěn objekt bydlení s číslem 
popisným 167 na stavební parcele číslo 493, k. ú. Holetín. Ve stejné vzdálenosti je v tomto směru několik 
dalších obytných staveb ať již rozestavěných, tak stojících. Vzhledem ke vzdálenostem, velikosti záměru a 
posouzení jeho vlivů se kumulace vlivů ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě nepředpokládá. 

V současné době není v posuzované oblasti příslušnému úřadu znám žádný záměr, kde by probíhalo 
posuzování vlivů na životní prostředí.  

Lokalita záměru se nachází v  oblasti intenzivně zemědělsky využívané. Možné kumulace vlivů z ostatních 
provozů živočišné výroby lze přepokládat zejména v oblastech emisí do ovzduší. Vzhledem ke vzdálenosti 
ostatních chovů živočišné výroby bude interakce z hlediska zápachu minimální.  

 
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:  

Přístavba produkční stáje               

Jedná se o přízemní objekt obdélníkového tvaru, který je spojen se stávající stájí. Objekt je navržen 
půdorysných rozměrů 30,0 x 29,0 m, výšky v hřebeni 9,7 m. Nosnou konstrukci stáje bude tvořit ocelová 
rámová   konstrukce  se  sedlovou  střechou.  Střešní  plášť   bude  z   PUR  panelů.   Štítové  stěny  budou 
ze železobetonu (varianta bednící tvárnice) do výšky 2,0 m, dále bude opláštění tvořeno trapézovým 
plechem. Ve štítových stěnách budou osazena jedna dřevěná vrata a jedna svinovací vrata na krmném stolu.  

http://www.cenia.cz/
http://www.mzp.cz/EIA
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V obou podélných stěnách budou umístěny rolovací plachty, které budou používány k regulaci přísunu 
vzduchu do stáje. Větrání bude přirozené do hřebenové štěrbiny. Kolem stáje pro dojnice bude umístěno cca 
20 bud pro telata. 

Zásobování vodou bude zajištěno z areálového rozvodu napojeného na veřejný vodovod. Napojení přístavby 
bude provedeno na stávající rozvody uvnitř stáje. Odkanalizování stáje bude zajištěno do stávajících jímek. 
Dešťové vody budou svedeny na terén, bude vybudován systém zatravněných rigolů pro záchyt vody 
v území. Systém bude napojen na stávající dešťovou kanalizaci. Součástí jsou sadové úpravy.  Areálová 
komunikace bude beze změn.  

Z dispozičního hlediska bude prostor navržené stáje rozdělen pomocí ocelového hrazení. Středem stáje 
prochází krmný stůl, na který po obou stranách navazuje krmiště a lehací boxy, hnojná chodba a lehací boxy. 
Všechny pobytové prostory pro krávy budou vybaveny vyhřívanými napájecími žlaby.  

Krmení zvířat bude zabezpečeno mobilními prostředky. Bude umožněn bezproblémový sjezd a výjezd stroje i 
složení  na krmný stůl.  Odklízení  hnoje  bude  prováděno  mechanizací 2 x denně manipulačními prostředky. 
Do lehacích boxů bude nastýláno slámou.  

 

 

Příslušný úřad obdržel ve stanovené lhůtě následující vyjádření: 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 9. 7. 2015 zn. 
ČIŽP/45/IPP/1508912.001/15/KDR: 

Oddělení integrovaných agend: 

ČIŽP, oddělení integrovaných agend, na základě ust. § 5 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, vyžaduje s ohledem na všechny skutečnosti uvedené v záměru (a to zejména významný 
nárůst kapacity v předmětném zařízení, obytné stavby v blízkosti záměru včetně nové výstavby), aby pro 
předložený záměr bylo provedeno posouzení jeho vlivu na životní prostředí.  

Hodnocení příslušného úřadu: Jedná se o obecný požadavek na posuzování, nejsou specifikovány údaje, 
které by měly být do dokumentace doplněny, aby byl naplněn cíl zjišťovacího řízení podle ustanovení § 7 
odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Údaje nejsou zřejmé ani z jednotlivých vyjádření 
složek ČIŽP.  

Oddělení ochrany ovzduší: 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší) se jedná o změnu 
stavby stacionárního zdroje znečištění ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod 
kódem 8, ke které je vyžadováno závazné stanovisko Krajského úřadu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 
písm. c) uvedeného zákona a následně schválení provozního řádu a povolení trvalého provozu ve smyslu 
ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) tohoto zákona.  

ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, nemá k předloženému záměru připomínky.  

Hodnocení příslušného úřadu: Odkaz na stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 15.7.2015, 
orgánu ochrany životního prostředí.  

Oddělení ochrany vod:  

Při dodržení obecných povinností stanovených platnými předpisy na úseku vodního hospodářství a všech 
podmínek uvedených v předloženém oznámení záměru, nemá ČIŽP, oddělení ochrany vod, k předloženému 
záměru připomínky. 

Oddělení odpadového hospodářství  

ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, nemá k předloženému záměru připomínky.  

Oddělení ochrany přírody:  

ČIŽP, oddělení ochrany přírody, nemá k předloženému záměru z hlediska přírody a krajiny připomínky.  

Oddělení ochrany lesa:  

ČIŽP, oddělení ochrany lesa, nemá k předloženému záměru připomínky.  
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Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 15.7. 2015 pod č.j. KrÚ 41640/2015/OŽPZ/JE: 
 
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel vyjádření Ing. Tibor Csukás) 

Podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále jen zákon) se jedná o vyjmenovaný zdroj 
s celkovou roční emisí amoniaku 19,068 t/rok bez redukce amoniaku. Přístavbou stáje se celoroční emise 
amoniaku zvýší o 2,798 t/rok bez redukce amoniaku. S použitím redukce amoniaku se jedná o zvýšení emisí 
amoniaku o 2,052 t/rok. Toto zvýšení emisí amoniaku nebude významně ovlivňovat imisní situaci v dané 
lokalitě při dodržení podmínek v rozhodnutí o povolení provozu a provozního řádu. Provozovatel podá žádost 
na Krajský úřad Pardubického kraje o závazné stanovisko k umístění a stavbě podle § 11 odst. 2 písm. b) a 
c) zákona (přiložit technickou zprávu projektu a odborný posudek). Provozovatel po provedení stavby podá 
žádost na Krajský úřad Pardubického kraje o povolení provozu zdroje podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona 
(přiložit 2 x provozní řád). 

Hodnocení příslušného úřadu: Bude řešeno v navazujících řízeních.  

Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí ze dne 15. 7. 2015 pod zn. S-OŽP/ZP-84/2015: 
Odpadové hospodářství: Vyjádření z hlediska § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném  
znění: Bez připomínek.  

Ochrana ovzduší: Podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění vydáváme 
toto vyjádření: Bez připomínek.  

Vodní hospodářství: Vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen „vodní zákon“) v platném 
znění: K předloženému oznámení nemáme připomínek.  

K uvedené akci jsme k dříve předložené dokumentaci vydali vyjádření, jehož doslovný obsah pro informaci 
uvádíme i zde:  

Odizolovaná manipulační plocha (hnojná koncovka) bude ve všech směrech dostatečně vhodným způsobem 
výškově oddělena od okolního terénu tak, aby byl vyloučen únik či přetečení závadných látek mimo 
předmětnou izolovanou plochu.  

Požadujeme, aby na veškeré betonové povrchy stáje i hnojnou koncovku, které budou trvale a dlouhodobě 
přicházet do styku se směsnými výkaly (ze steliva stáje) byly použity přípravky a materiály, které budou 
odolné vůči agresivnímu působení závadných látek (močoviny apod.).  

Použitá hydroizolační fólie musí vykazovat dlouhodobý ochranný účinek vůči závadným látkám. Pokládku a 
napojování hydroizolace bude provádět oprávněná osoba, která zároveň vystaví protokol o technologii 
svařování této hydroizolační fólie, provedené dle příslušných norem a přepisů.  

Po dokončení rekonstrukce hnojiště bude vodoprávním úřadem (při závěrečné kontrolní prohlídce) 
požadováno:  

- předložení dokladu o použité hydroizolační fólii o stanovené tloušťce, vhodné pro tento druh staveb 

- vystavení protokolu o technologii svařování hydroizolační fólie provedené dle příslušných norem a 
předpisů s odzkoušením provedených svárů (spojů), a to v souladu s § 39 odst. 4) vodního zákona a 
příslušné vyhlášky,  

- předložení dokladu (protokolu o nepropustnosti) nově vybudované vyvážecí jímky odpadních 
(kontaminovaných) vod ze zpevněné plochy.  

Hodnocení příslušného úřadu: Uvedené požadavky vyplývají ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní 
zákon) a prováděcích předpisů, dále ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a prováděcích předpisů. Bude řešeno v navazujících řízeních. 

Ochrana zemědělského půdního fondu:  

Podle projektové dokumentace se dostavba stáje nedotkne zemědělských pozemků. Proto se odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu nebude řešit.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o ostatní plochu nesouhlasíme s využitím sejmuté půdní vrstvy na 
„polní“ (zemědělské) pozemky.  

Hodnocení příslušného úřadu: V oznámení je tato informace uvedena jako alternativa. Bude dořešeno 
v navazujících řízeních.  
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Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim ze dne 
9. 7. 2015 pod č.j. KHSPA 10001/2015/HOK-CR  

S předloženým oznámením záměru „Přístavba stáje dojnic Holetín“ se souhlasí. Z pohledu zájmů chráněných 
zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, se navrhuje proces posuzování ukončit vydáním písemného záměru zjišťovacího řízení.  

KHS Pardubického kraje dále uvádí: U stávající obytné zástavby bude vliv zástavby (hlučnost apod.) téměř 
nevnímatelný. Dle závěru posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatel, bude tento zanedbatelný.  

 

Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti a dotčených 
územních samosprávných celků. 

 

Posouzení příslušného úřadu:  

Oznámení  záměru řeší přístavbu stáje pro dojnice v zemědělském areálu v Holetíně. Po provedení přístavby 
se zvýší kapacita produkční stáje z 360 ks dojnic na 463 ks dojnic a z 90 telat na 110 telat. Ostatní stavy 
zůstanou zachovány. Stávající provoz areálu vč. způsobu ustájení se nemění. 

Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady 
poskytnuté investorem  v  oznámení  záměru,  zpracovaném  v  rozsahu přílohy č. 3 k zákonu a zvážil, zda a 
v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. 

Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé 
straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy 
III Směrnice Rady 85/337/EHS implementované do přílohy č. 2 k zákonu. 

Z hlediska charakteristiky záměru se příslušný úřad zaměřil na velikost záměru a jeho dopadu na životní 
prostředí, kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů, produkci odpadů a znečišťování životního 
prostředí a rušivé vlivy. 
 
Z hlediska posouzení dopadů provozu na jednotlivé složky životního prostředí nebyly prokázány žádné 
výrazné vlivy, které by mohly životní prostředí  nezvratně  poškodit,  a lze je v celkovém hodnocení označit za 
nevýznamné až středně významné. Z uvedených výsledků výpočtů je patrné, že posuzovaný záměr znamená 
u nejbližší obytné zástavby akceptovatelnou změnu. Počet  průjezdů  vozidel  se  neprojeví  nad  míru danou 
hygienickými limity. Hlukové vlivy způsobené záměrem nebo dopravou pro záměr nebudou významné, 
nebudou dotčeny hranice venkovního chráněného prostoru nadlimitními hodnotami. Provoz bude splňovat 
veškeré hygienické limity a požadavky legislativy v životním prostředí. Veškeré dopady na jednotlivé složky 
životního prostředí jsou pro dotčené území  plně  akceptovatelné. Realizace  záměru  za  předpokladu  
dodržení všech norem, pracovní a technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese pro 
okolí žádná rizika bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě působit na okolí. 
Náplň záměru lze hodnotit jako přijatelnou v řešeném území.  
 
Tak jako u obdobných záměrů dojde k přechodnému zvýšení produkce odpadů v období výstavby. Záměr 
předpokládá recyklaci/využití většiny odpadů. S ostatním odpadem bude nakládáno v souladu s platnou 
legislativou na úseku ochrany životního prostředí. Podrobný projekt nakládání s odpady je povinnou součástí 
projektové dokumentace navazujících řízení. 
 
Z hlediska znečišťování životního prostředí a rušivých vlivů představuje záměr vliv především na ovzduší. 
Podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále jen zákon) se jedná o vyjmenovaný zdroj 
s celkovou roční emisí amoniaku 19,068 t/rok bez redukce amoniaku. Přístavbou stáje se celoroční emise 
amoniaku zvýší o 2,798 t/rok bez redukce amoniaku. S použitím redukce amoniaku se jedná o zvýšení emisí 
amoniaku o 2,052 t/rok. Toto zvýšení emisí amoniaku nebude významně ovlivňovat imisní situaci v dané 
lokalitě při dodržení podmínek v rozhodnutí o povolení provozu a provozního řádu. Celkově lze z hlediska vlivů 
na  ovzduší  a z hlediska  vlivu  na obyvatelstvo  realizaci  záměru  v  daných  místních  podmínkách  označit 
za přijatelnou. 
 
V současné době není v posuzované oblasti příslušnému úřadu znám žádný záměr, kde by probíhalo 
posuzování vlivů na životní prostředí. Z hlediska kumulace vlivů zejména ve vztahu k nejbližší obytné 
zástavbě se příslušný úřad prostudování oznámení záměru přiklonil k posouzení KHS Pardubického kraje, 
kde se uvádí: „U stávající obytné zástavby bude vliv zástavby (hlučnost apod.) téměř nevnímatelný. Dle 
závěru posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatel, bude tento zanedbatelný“.  
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Z hlediska umístění záměru se příslušný úřad zaměřil na dosavadní využívání území a priority jeho trvale 
udržitelného využívání; relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů. 
 
Pro realizaci záměru byly využity vhodné podmínky, umístění ve stávajícím areálu při existenci stávajících sítí 
zásobování vodou a elektrickou energií, dobrá dopravní přístupnost k veřejným komunikacím a zařízení. 
Záměrem dotčený pozemek nenáleží do ZPF a je ve vlastnictví oznamovatele. Na ploše záměru se 
nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň, kterou by bylo nutné vykácet. Povrch je mimo zpevněné plochy porostlý 
travinami a nejsou zde žádná ochranná pásma,  chráněné  území,  kulturní památky, či jiné překážky. Záměr 
se nedotýká lesních pozemků. Z hlediska umístění záměru tedy příslušný úřad usuzuje, že vliv nebude 
významný. 
Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na: rozsah vlivů 
(zasažené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti a komplexnosti 
vlivů,  pravděpodobnosti  vlivů,  dobu trvání,  četnosti  a   vratnosti vlivů,  a  po  shromáždění  všech  vyjádření 
k předmětnému záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr, jehož vlivy 
nepřesahují hranice České republiky, nemá významný vliv na životní prostředí, a proto nebude dále posuzován 
podle zákona.  

 
Příslušný úřad se v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí zabýval i opatřeními 
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů, uvedenými v části D.4. oznámení. 
Opatření uvedená v této části ve většině případů odkazovala na zákonné povinnosti. Žádná z uvedených 
opatření nebyla takového charakteru, že by vyvolala nutnost záměr dále posuzovat. 

Při hodnocení průběhu zjišťovacího řízení příslušný úřad přihlédl k tomu, že dotčené správní úřady 
nepožadovaly záměr posoudit v celém rozsahu. Příslušný úřad při hodnocení přihlédl i k tomu, že podle 
vyjádření Městského úřadu Hlinsko ze dne 22. 5. 2015, pod č.j. Hl 7475/2015/SÚ, je záměr v souladu 
s územním plánem Holetín.  

Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení s ust. § 7 
odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce. 
 
 
Poučení o odvolání: 
Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, odvolání se 
podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.  

Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 
písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost 
v odvolání. 

Podle ust. § 7 odst. 9 zákona se dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i bodě 2 zákona může v odvolání 
domáhat zrušení tohoto rozhodnutí a napadnout jeho hmotnou nebo procesní zákonnost. 

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok 
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu 
a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je 
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
Ing. Josef Hejduk 
   vedoucí odboru  
Ing. Jana Hroudová 
     v zastoupení 
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Příslušný úřad žádá Pardubický kraj a obec Holetín o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust. § 16 odst. 4 
zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále žádá dotčené územní 
samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.  
 

 

 
Vyvěšeno příslušným úřadem dne: 27. 7. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec Holetín 
 
 
 
Vyvěšeno dne :        Sejmuto dne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží  
podle ust. § 7 odst. 4 zákona: 

Oznamovatel: 

1. Milan Svoboda, Dolní Holetín 57, 539 71 Holetín 

Dotčené územní samosprávné celky:  

2.  Obec Holetín 

3.  Pardubický kraj 

podle ust. § 22 písm. c) zákona 

4.  Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, 
Vršovická 65, Praha 10-Vršovice  
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