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V Dobrušce dne 1. 3. 2013 
 
 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

Oznámení 
O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 

dle ustanovení § 47 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
 

 

 
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“), obdržel dne 27. 2. 2013 návrh Petra Tomka, nar. 31. 5. 1954, bytem 
Pohoří č.p. 115, 518 01 Dobruška (zmocněnce přípravného výboru HS Pohoří, dle ustanovení 
§ 19 odst. 4 zákona o myslivosti), na registraci honebního společenstva Pohoří a na uznání 
společenstevní honitby Pohoří o výměře 681,2888 ha, společně s žádostí o přičlenění dalších 
honebních pozemků (v k.ú. Bohuslavice nad Metují, České Meziříčí, Pulice, Opočno  
pod Orlickými horami a Pohoří u Dobrušky o celkové výměře 144, 2840 ha) k této honitbě. 
 

Dnem podání žádosti bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu 

 
z a h á j e n o  ř í z e n í 

 

ve věci,  

uznání společenstevní honitby Pohoří,  
dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona o myslivosti, 

registraci honebního společenstva Pohoří,  
dle ustanovení § 20 odst. 2 a 3 zákona o myslivosti, 

a 

přičlenění honebních pozemků, 
dle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o myslivosti. 

 

Městský úřad Dobruška 
odbor výstavby a životního prostředí 
oddělení životního prostředí 
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 
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Usnesením valné hromady honebního společenstva (HS) České Meziříčí dne 22. 2. 2013 bylo 
schváleno rozdělení stávajícího HS a stávající honitby na dvě nové honitby a dvě nová HS, 
a to na HS České Meziříčí a HS Pohoří. Původní hranice honitby České Meziříčí se nezmění. 
 
 
 
 
Zákres hranice honitby HS Pohoří 
 

 
 
 
 
 

 
Související honební pozemky ve vlastnictví členů HS Pohoří   

      

   Výměra honebních pozemků (ha)  

      

Katastrální území   
Zemědělská 
půda 

Lesní 
půda 

Vodní 
plocha 

Ostatní 
pozemky Celkem 

Bohuslavice nad 
Metují 2,1991   0,076   2,2751 

Opočno pod Orl. hor. 15,6818 9,88 0,0419 0,02 25,6237 

Pohoří u Dobrušky 459,4654 9,0325 3,02 12,257 483,7749 

Pulice 24,1396   0,28 0,9115 25,3311 

Celkem 501,4859 18,9125 3,4179 13,1885 537,0048 
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Honební pozemky jiných vlastníků navržené k přičlenění     

      

   Výměra honebních pozemků (ha)  

      

Katastrální území   
Zemědělská 
půda 

Lesní 
půda 

Vodní 
plocha 

Ostatní 
pozemky Celkem 

Bohuslavice nad 
Metují 6,7152   3,124 8,5439 18,3831 

České Meziříčí     1,7604 0,3224 2,0828 

Opočno pod Orl. hor. 15,6013   1,5184 6,8963 24,016 

Pohoří u Dobrušky 53,7185 0,045 9,5164 22,705 85,9849 

Pulice 7,1674 0,0878 3,1782 3,3838 13,8172 

Celkem 83,2024 0,1328 19,0974 41,8514 144,284 

      

      
Honební pozemky členů HS Pohoří včetně honebních pozemků navržených k 
přičlenění  

      

   Výměra honebních pozemků (ha)  

      

Katastrální území   
Zemědělská 
půda 

Lesní 
půda 

Vodní 
plocha 

Ostatní 
pozemky Celkem 

Bohuslavice nad 
Metují 8,9143   3,2 8,5439 20,6582 

České Meziříčí     1,7604 0,3224 2,0828 

Opočno pod Orl. hor. 31,2831 9,88 1,5603 6,9163 49,6397 

Pohoří u Dobrušky 513,1839 9,0775 12,5364 34,962 569,7598 

Pulice 31,307 0,0878 3,4582 4,2953 39,1483 

Celkem 584,6883 19,0453 22,5153 55,0399 681,2888 

 
 
 
 
 
 

Poučení účastníka správního řízení 
 
 

V rámci probíhajícího správního řízení má účastník řízení, podle ustanovení § 36 odst. 1 až 3 
správního řádu, právo 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. Dle ustanovení § 38 odst. 1 správního řádu mají účastnící řízení a 
jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní 
moci. Do spisu projednávané věci může nahlédnout, případně doplnit o podklady nebo 
uplatnit své připomínky či námitky, na Městském úřadě Dobruška, oddělení životního 
prostředí, v kanceláři č. 101, a to do doby vydání rozhodnutí.  
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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. 
 
 
 
 
                                                                                                  Ing. Věra Šmídová 
 
                    vedoucí oddělení životního prostředí 
 
 
Doručení oznámení o zahájení správního řízení bude účastníkům řízení a dotčeným správním 
úřadům provedeno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a 144 odst. 2 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, Pohoří a město 
Opočno. Oznámení 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: 
- Petr Tomek, Pohoří č,p. 115, 518 01 Dobruška (zmocněnce přípravného výboru HS Pohoří) 
 
- 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) 
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