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Účastnící řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, kterým je 
písemnost doručována do vlastních rukou:  

- Honební společenstvo České Meziříčí, IČ: 486 14 467,  517 71 České Meziříčí 
 
 

Účastnící řízení podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, kterým je 
písemnost doručována do vlastních rukou:  

- Vlastníci přičleněných pozemků (v k.ú. Bohuslavice nad Metují, České Meziříčí, Jásenná, 
Králova Lhota u Českého Meziříčí, Mokré, Opočno pod Orlickými horami, Pohoří  
u Dobrušky, Rohenice, Skršice a Slavětín nad Metují) – dle přílohy č.1 tohoto rozhodnutí 

 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

R o z h o d n u t í 
 

Městský úřad  Dobruška, dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem  
a stanovení obcí s rozšířenou působností, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního 
prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti, příslušný dle ustanovení § 29  
a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o myslivosti“)  
a ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),   
 
 

                                                                                  I.                                                                                                                                                                                                                                      
uznává 

dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona o myslivosti, 

honebnímu společenstvu České Meziříčí 
 

společenstevní honitbu České Meziříčí 1,  
 

o celkové výměře 1607,4158 ha. 
 

Usnesením valné hromady honebního společenstva (HS) České Meziříčí dne 22. 2. 2013 bylo 
schváleno rozdělení stávajícího HS České Meziříčí a stávající honitby České Meziříčí na dvě 
nové honitby a dvě nová HS, a to na HS České Meziříčí 1 a HS Pohoří. Původní hranice 
honitby České Meziříčí se nezmění. 
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Společenstevní honitba České Meziříčí 1,  
 

o celkové výměře 1607,4158 ha, se uznává v následujícím členění: 
 

Katastrální území   
Zemědělská 
půda 

Lesní 
půda 

Vodní 
plocha 

Ostatní 
pozemky Celkem 

Bohuslavice nad Metují 0 0 0,4589 4,1331 4,592 

České Meziříčí 1037,2377 3,8407 31,9545 128,29 1201,3229 

Jasenná 12,5612 0 0 0,2245 12,7857 

Králova Lhota u 
Českého Meziříčí 0,4954 0 0,1616 1,327 1,984 

Mokré 0,918 0,0341 0 1,3168 2,2689 

Opočno pod Orl. hor. 38,3544 0 0,5758 10,8297 49,7599 

Pohoří u Dobrušky 0 0 0,2774 0 0,2774 

Rohenice 290,8252 12,6785 3,3728 25,1422 332,0187 

Skršice 0 0 0,6623 0,6774 1,3397 

Slavětín nad Metují 1,0666 0 0 0 1,0666 

Celkem 1381,4585 16,5533 37,4633 171,9407 1607,4158 

 
 

 
Zákres hranice honitby HS České Meziříčí 1 
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Popis hranice honitby České Meziříčí 1 
Popis hranice je ve smyslu hodinových ručiček, kdy výchozím bodem je vlakové nádraží v Opočně, 
kde je začátek společné hranice HS České Meziříčí 1 a HS Opočno - Přepychy. Popis společné hranice 
mezi HS České Meziříčí 1 a HS Opočno – Přepychy začíná na železničním přejezdu silnice Opočno – 
České Meziříčí na p.č. 1732 (k.ú. Opočno pod Orlickými horami), pokračuje vlevo podél p.č. 6224  
a 6415 (k.ú. České Meziříčí), dále podél náhonu u „Příčného stavu“, p.č. 6225 a 6262 (k.ú. České 
Meziříčí) k vodoteči „Jalový potok“ p.č.818 (k.ú. České Meziříčí). Zde končí společná hranice mezi 
HS České Meziříčí 1 a HS Opočno – Přepychy a začíná společná hranice mezi HS České Meziříčí 1  
a honitbou Colloredo-Mansfeld. 
Popis společné hranice mezi HS České Meziříčí 1 a honitbou Colloredo-Mansfeld začíná u vyústění 
náhonu u „Příčného stavu“, p.č. 6225 a 6262 (k.ú. České Meziříčí) do vodoteče „Jalový potok“ p.č.818 
(k.ú. České Meziříčí). Pokračuje po pravém břehu toku a navazuje na silnici Mokré – České Meziříčí, 
kde se stáčí vpravo. Podél okraje lesního porostu „Meziříčský stav“ pokračuje až k vodoteči p.č. 6195 
(k.ú. České Meziříčí) na kraji obce České Meziříčí, kde se stáčí vlevo a na silnici Mokré – České 
Meziříčí p.č. 260/1 se stáčí vpravo až na křižovatku v obci kde přechází vlevo podél „sušky,“ 
překračuje po mostě řeku Dědinu a na křižovatce navazuje na státní silnici p.č. 475/1 České Meziříčí – 
Jílovice. Pokračuje po této silnici až k vodoteči Haťský potok. Zde končí společná hranice mezi HS 
České Meziříčí 1 a honitbou Colloredo-Mansfeld a začíná společná hranice mezi HS České Meziříčí 1 
a HS Králova Lhota - Jílovice. 
Popis společné hranice mezi HS České Meziříčí 1 a HS Králova Lhota - Jílovice začíná v místě 
průsečíku Haťského potoka p.č. 6156 (k.ú. České Meziříčí) a silnice České Meziříčí – Jílovice  
a pokračuje po hranici potoka téže parcely. Dále hranice pokračuje po katastrální hranici (mezi  
k.ú. České Meziříčí a k.ú. Králova Lhota u České Meziříčí) podél p.č. 6187 (k.ú. České Meziříčí)  
a po vodním příkopu p.č.6184 (k.ú. České Meziříčí). U mostku navazuje na vodní příkop p.č.5420 
(k.ú. České Meziříčí). Pokračuje po hranici p.č. 3446 (k.ú. Králova Lhota u Č.M.), překračuje polní 
cestu p.č. 6187 (k.ú. České Meziříčí) a dále pokračuje podél parcely p.č. 6188 až k příkopu  p.č. 6172 
(k.ú. České Meziříčí. Překračuje tento příkop a dále pokračuje po katastrální hranici podél p.č. 6189 
(k.ú. České Meziříčí), kde kolmo překračuje p.č. 5133 (k.ú. České Meziříčí) a pokračuje k silnici 
České Meziříčí – Králová Lhota p.č. 6131/1 podél p.č. 5080, 5139, 5138, 5238 a 5232 (k.ú. Králova 
Lhota u Č.M.). Překračuje silnici České Meziříčí – Jasenná p.č.1014/2 (k.ú. Jasenná) a prochází podél 
pozemkových parcel 5145, 5144, 5140, 5081, 5082 a 5082 (k.ú. České Meziříčí) až k trojmezí (HS 
České Meziříčí, HS Králova Lhota - Jílovice a HS Jasenná) k potoku Jasenná p.č.1014/2  
(k.ú. Jasenná). Zde končí společná hranice mezi HS České Meziříčí 1 a HS Králova Lhota - Jílovice  
a začíná společná hranice mezi HS České Meziříčí 1 a HS Jasenná. 
Popis společné hranice mezi HS České Meziříčí 1 a HS Jasenná začíná u potoka Jasenná p.č.1014/2  
a pokračuje po katastrální hranici mezi k.ú. České Meziříčí a k.ú. Králova Lhota u Českého Meziříčí, 
podél pozemků p.č. 5146 a 5145 (k.ú. České Meziříčí). Honební hranice pokračuje podél pozemků  
p.č. 1017/22 v k.ú. Jasenná a dále po katastrální hranici (mezi k.ú. Rohenice a k.ú. Jasenná) po hranici 
pozemků p.č. 3057, 3058, 3059, 3060, 3062, 3063, 3065, 3067, 3035 a 3254 (k.ú. Rohenice). Dále 
hranice prochází středem hraniční cesty po hranici p.č. 3253 v k.ú. Rohenice. Popis společné hranice 
mezi HS České Meziříčí 1 a HS Jasenná končí na trojmezí (HS České Meziříčí 1, HS Jasenná a HS 
Horka Černčice) na rozhraní trojmezí k.ú. Jasenná (p.č. 1048), k.ú. Slavětín nad Metují (p.č. 1086) 
a k.ú. Rohenice (p.č. 3253). Zde končí společná hranice mezi HS České Meziříčí 1 a HS Jasenná  
a začíná společná hranice mezi HS České Meziříčí 1 a HS Horka Černčice.  
Popis společné hranice mezi HS České Meziříčí 1 a HS Horka Černčice začíná na výše uvedeném 
trojmezí. Dále pokračuje rozhraním parcel po polní cestě v k.ú. Slavětín n/M (p.č. 1086, 1102 a 1103) 
a k.ú.. Rohenice (p.č. 3251, 3202 a 3231). Dále hranice vede jihovýchodním směrem po rozhraní  
k.ú. Slavětín nad Metují a k.ú. Rohenice. Společná hranice končí v bodě styku parcel  
v k.ú. Bohuslavice nad Metují (p.č. 1108/1, 1108/2 a 1108/3). Zde končí společná hranice mezi HS 
České Meziříčí 1 a HS Horka Černčice a začíná společná hranice mezi HS České Meziříčí 1 a HS 
Bohuslavice. 
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Popis společné hranice mezi HS České Meziříčí 1 a HS Bohuslavice začíná na rozhraní u lesa Tuří 
(HS Horka Černčice) vede k trojmezí k.ú. Slavětín nad Metují, Bohuslavice nad Metují a Rohenice  
a odtud dále po hraniční cestě mezi p.č. 3287 a 1108/1 (k.ú. Bohuslavice n/M) až na silnici Rohenice – 
Bohuslavice a dále po katastrální hranici (mezi k.ú. Rohenice a k.ú. Bohuslavice nad Metují) podél 
p.č. 3283 (k.ú. Rohenice), rovně přes most na p.č. 1023/11 (k.ú. Bohuslavice n/M) až k vodnímu toku. 
Podle tohoto toku vede až k lesu Zbytka, kde pokračuje na roh oplocení a k vodnímu toku Litá. Dále 
pokračuje východním směrem po toku Litá (přírodní hranice). Společná hranice končí na rozhraní  
k.ú. České Meziříčí a  k.ú. Pohoří. Zde končí společná hranice mezi HS České Meziříčí 1 a HS 
Bohuslavice a začíná společná hranice mezi HS České Meziříčí 1 a HS Pohoří. 
Popis společné hranice mezi HS České Meziříčí 1 a HS Pohoří začíná na trojmezí k.ú. České Meziříčí, 
Bohuslavice n/M a Pohoří. Hranice vede podél kanálu na p.č. 1136/2, 1136/3, 1136/4 a 1136/5  
(k.ú. České Meziříčí). Dále vede hranice až k místu napojení kanálu na koryto řeky na p.č. 5864  
(k.ú. České.Meziříčí). Korytem toku křižuje silnici Pohoří – České Meziříčí a prochází středem 
Zlatého potoka až k železničnímu mostu přes Zlatý potok a dále po železniční trati a středem nádraží 
Opočno až na železniční přejezd silnice Opočno – České Meziříčí. Zde končí společná hranice mezi 
HS České Meziříčí 1 a HS Pohoří a začíná společná hranice mezi HS České Meziříčí 1 a HS Opočno-
Přepychy. V tomto bodě je ukončen celkový popis hranic HS České Meziříčí 1. 

 
 
 

                                                                                  II.                                                                                                                                                                                                                              
 

přičleňuje k honitbě České Meziříčí 1 
dle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o myslivosti. 

 

honební pozemky 
ocelkové výměře 1003,5119 ha v následujícím členění 

 

Katastrální území   
Zemědělská 
půda 

Lesní 
půda 

Vodní 
plocha 

Ostatní 
pozemky Celkem 

Bohuslavice nad Metují 0 0 0,4589 4,1331 4,592 

České Meziříčí 644,9955 2,0408 29,378 33,9237 710,338 

Jasenná 12,5612 0 0 0,2245 12,7857 
Králova Lhota u Českého 
Meziříčí 0,4954 0 0,1616 1,327 1,984 

Mokré 0,918 0,0341 0 1,3168 2,2689 

Opočno pod Orl. hor. 30,071 0 0,5758 9,7445 40,3913 

Pohoří u Dobrušky 0 0 0,2774 0 0,2774 

Rohenice 203,5565 10,8319 2,6963 12,061 229,1457 

Skršice 0 0 0,6623 0 0,6623 

Slavětín nad Metují 1,0666 0 0 0 1,0666 

Celkem 893,6642 12,9068 34,2103 62,7306 1003,5119 

 
Pozemky přičleněné k honitbě Pohoří mají s touto honitbou nejdelší hranici a zásady řádného 
mysliveckého hospodaření nevyžadují jejich jiné přičlenění. 
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Výčet a výměry přičleněných honebních pozemků s uvedením jejich vlastníků, dle ustanovení § 29 
odst. 3 zákona o myslivosti jsou (vzhledem k velkému počtu účastníků a zachování přehlednosti 
rozhodnutí) uvedeny v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí.  
Tato příloha č. 1 (22 stran) je nedílnou součástí výrokové části tohoto rozhodnutí! 
 
  
Vlastníkům honebních pozemků, které orgán státní správy myslivosti přičlenil, náleží dle ustanovení  
§ 30 odst. 2 zákona o myslivosti, od držitele honitby náhrada: jde-li o společenstevní honitbu,  
je náhradu povinno platit honební společenstvo. Nedohodnou-li se zúčastněné osoby o výši náhrady, 
určí náhradu orgán státní správy myslivosti a přihlédne při tom k velikosti přičleněných honebních 
pozemků a k předpokládanému výnosu z výkonu práva myslivosti na těchto pozemcích. Náhrada je 
splatná do 31. března běžného roku zpětně. Náhrada nenáleží, pokud se vlastník přičleněných 
pozemků stal členem honebního společenstva. 
 
 

III. 
                                                    

s t a n o v u j e, 
 

v souladu s ustanovením § 3 zákona o myslivosti a vyhlášky č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení 
minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazovaní honiteb nebo jejich částí do jakostních 

tříd ( dále jen „vyhláška“), 
 

pro honitbu České Meziříčí 1 následující minimální a normované stavy pro 
jednotlivé druhy zvěře, které lze v honitbě chovat: 

 
Druh Výměra  Plocha  Jakostní Bioind. Normovaný  Normovaný  Minimální KOP 

 zvěře  honitby 
využitelná 

zvěří třída síť 

stav  
(ks/1000 ha) 
(ks/100 ha) stav (ks) stav (ks)   

Srnčí pole 1607 ha 1553 ha I. - 56 ks 87 ks 16 ks 1,0 

Srnčí celkem 1607 ha 1553 ha I. - 56 ks 87 ks 16 ks 1,0 

Zajíc polní 1607 ha 1570ha II. D 17 ks 267ks 79 ks 0,8 

Bažant obecný 1607 ha 1570 ha II. D 20 ks 314 ks 79 ks 0,8 

 
 

IV. 
 

Věková skladba zvěře podle koeficientu očekávané produkce (KOP)  
u dospělých samců, dospělých samic a mláďat a zastoupení věkových tříd  

u dospělých samců se, v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 písm. b) 
vyhlášky, stanovuje takto: 

 

Druh 
Zastoupení věkových tříd u 

dospělých samců ∑ ∑ ∑ Zvěř celkem 

 zvěře 
 I. věk.tř. ks 

(41 %) 
II. věk.tř. ks 

(24 %) 
III. věk.tř.ks 

(35 %) 

samci 
ks 

(37 %) 

samice 
ks 

 (37 %)  

mláďata 
ks  

(26 %) ks 

Srnec 
obecný 13 8 11 32 32 23 87 
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Odůvodnění 
 

Dne 25. 2. 2013 podalo Honební společenstvo České Meziříčí, IČ: 486 14 467, 517 71 České Meziříčí, 
zastoupené starostou honebního společenstva panem Jiřím Boháčem ml., bytem Rohenice č.p. 2,  
517 71 České Meziříčí (jako vlastník honitby České Meziříčí), návrh na uznání společenstevní honitby 
České Meziříčí 1 o celkové výměře 1607,4158 ha, společně s žádostí o přičlenění dalších honebních 
pozemků (v k.ú. Bohuslavice nad Metují, České Meziříčí, Jasenná, Králova Lhota u Českého Meziříčí, 
Mokré, Opočno pod Orlickými horami, Pohoří u Dobrušky, Rohenice, Skršice a Slavětín nad Metují)  
o celkové výměře 1003,5119 ha k této honitbě. 
 
S předmětným návrhem bylo předloženo usnesení valné hromady honebního společenstva (HS) České 
Meziříčí ze dne 22. 2. 2013, kterým bylo schváleno rozdělení stávajícího HS České Meziříčí  
a stávající honitby na dvě nové honitby a dvě nová HS, a to na HS České Meziříčí 1 a HS Pohoří. 
Původní hranice honitby České Meziříčí se nezmění. V souladu s ustanovením § 31 odst. 6 písm. a) 
zaniká původní honitba České Meziříčí nabytím právní moci nových rozhodnutí o uznání honitby 
České Meziříčí 1 a honitby Pohoří. 
 

Dnem podání návrhu správnímu orgánu bylo ve věci, ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního 
řádu, zahájeno správní řízení. Zahájení správního řízení bylo (ve smyslu ustanovení § 47 odst.1  
a v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 strávního řádu) účastníkům řízení oznámeno veřejnou 
vyhláškou. Účastníci řízení byli poučeni o právu (podle ustanovení § 36 odst. 1 až 3 správního řádu),  
v průběhu probíhajícího správního řízení navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení  
až do vydání rozhodnutí, vyjádřit v řízení svá stanoviska a před vydáním rozhodnutí se vyjádřit 
k podkladům rozhodnutí. Dále o právu účastníků řízení a jejich právních zástupců (dle ustanovení § 38 
odst. 1 správního řádu), nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci.  
Do doby vydání tohoto rozhodnutí do spisu projednávané věci nikdo nenahlížel a žádný z účastníků 
řízení se k projednávané věci nevyjádřil. 
 

Návrh na uznání honitby České Meziříčí 1 splňuje podmínky stanovené v § 17 zákona o myslivosti 
(obecné zásady tvorby honiteb), a proto správní orgán rozhodl v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 
druhé věty („Splňuje-li návrh podmínky stanovené v § 17 tohoto zákona, musí orgán státní správy 
myslivosti vydat rozhodnutí o uznání honitby.“), o uznání společenstevní honitby tak, jak je uvedeno 
ve výroku I. tohoto rozhodnutí. 
 

Honební pozemky, které netvoří vlastní nebo společenstevní honitbu, přičlení orgán státní správy 
myslivosti zpravidla k honitbě, která má s těmito honebními pozemky nejdelší společnou hranici a 
zásady řádného mysliveckého hospodaření nevyžadují jejich jiné přičlenění (§ 30 odst. 1 zákona  
o myslivosti). Z tohoto důvodu rozhodl správní orgán o přičlenění honebních pozemků k honitbě 
Pohoří tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.  
 

Honební společenstvo České Meziříčí k návrhu na uznání společenstevní honitby České Meziříčí 1 
předložil rovněž návrh jakostní třídy honitby pro jednotlivé druhy zvěře a jejich  minimálních  
a normovaných stavů.  Správní orgán návrh posoudil a v souladu s ustanovením § 2 písm. l) zákona  
o myslivosti, stanovil jakostní třídy v honitbě pro navržené druhy zvěře, tak jak je uvedeno ve výroku 
č. III. tohoto rozhodnutí. Při stanovení jakostních tříd bylo přihlédnuto k současným možnostem 
úživnosti honitby a k přírodním podmínkám v honitbě. Stanovení normovaných a minimálních stavů 
zvěře je provedeno s ohledem na velikost plochy, kterou zvěř v honitbě využívá a jakostní třídu 
stanovenou pro honitbu. 
V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky rozhodl správní orgán rovněž o věkové skladbě zvěře podle 
koeficientu očekávané produkce u dospělých samců, dospělých samic a mláďat a zastoupení věkových 
tříd u dospělých samců, tak jak je uvedeno ve výroku č. IV. Tohoto rozhodnutí. 
 

Správní orgán uvedl výčet a výměry přičleněných honebních pozemků s uvedením jejich vlastníků,  
dle ustanovení § 29 odst.3 zákona o myslivost (zhledem k velkému počtu účastníků, aby byla 
zachována, jasnost, srozumitelnost, přesnost a přehlednost rozhodnutí a s přihlédnutím k zásadě  
procesní ekonomie) v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí.  
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Poučení  účastníků 
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu 
odvolání  ve lhůtě do 15 – ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje 
a to podáním učiněným u odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí 
Městského úřadu Dobruška. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.  
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje  
o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá a v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení jenž mu předcházelo. 
Včas podané a přípustné odvolání má, v souladu s ustanovením § 85 odst. 1  správního řádu, odkladný 
účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní 
účinky rozhodnutí. Odvolání pouze proti odůvodnění rozhodnutí není přípustné. 
 
 
 
 
Vzhledem k množství a rozsahu přičleňovaných pozemků a ke skutečnosti, že správnímu orgánu 
nejsou známi všichni vlastníci těchto pozemků nebo místo jejich aktuálního pobytu, doručuje správní 
orgán předmětné oznámení o zahájení správního řízení v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 
správního řádu veřejnou vyhláškou. 
 
 
 
Přílohy: 

- Příloha č.1 k rozhodnutí Č.j.: MUD 1031/2013 OŽP/JS-R ze dne 16. 4. 2013  (vlastníci přičleněných 
pozemků) 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Ing. Věra Šmídová 
 
                    vedoucí oddělení životního prostředí 
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Doručení rozhodnutí bude účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům provedeno veřejnou 
vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a 144 odst. 6 správního řádu a to tak, že oznámení se vyvěsí 
po dobu 15 dnů na úředních deskách správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad 
Dobruška a obce, v jejímž územním obvodu jsou zájmy účastníků dotčeny, tj. obec Bohuslavice nad 
Metují, České Meziříčí, Jasenná, Králova Lhota u Českého Meziříčí, Mokré, Pohoří u 
Dobrušky, Rohenice, Slavětín nad Metují a město Opočno. Rozhodnutí se současně zveřejní též 
způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
Shora nadepsaný správní orgán žádá uvedené obce, aby zajistily vyvěšení této vyhlášky na úřední 
desce po uvedenou dobu a po sejmutí neprodleně (s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí) odeslaly 
zpět.  
 
 
Datum vyvěšení:.............................................                   Datum sejmutí:............................................... 
 
 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                 Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:                                                                             Razítko: 
 
 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:............. 
 
Razítko a podpis oprávněné osoby: 
 
 
Rozdělovník: 
 

Účastníci řízení: 
- Jiří Boháč ml., Rohenice č.p. 2, 517 71 České Meziříčí (starosta HS České Meziříčí) 
 
- Dále se doručuje veřejnou vyhláškou všem fyzickým a právnickým osobám, jejichž práva 

mohou být dotčena. 
 

Dotčené orgány státní správy: 
- Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí – 

zde (orgán ochrany přírody a krajiny) 
 
Na vědomí (po nabytí právní moci): 

- ÚHUL, Brandýs nad Labem, Pobočka Hradec Králové, Veverkova 1335, 500 02 Hradec 
Králové 
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