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MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB    
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 
 

Číslo jednací: MUCH 72911/2022 V Chebu dne: 21.07.2022 
Spisová značka: KSÚ 3710/2022  
Vyřizuje: Ing. Gabriela Hrdinová  
E-mail: hrdinova@cheb.cz  
Telefon: 354 440 516  

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 
 
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 7 odst. 2 a § 61 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení 
§ 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších 
předpisů, věcně a místně příslušný podle ustanovení §10, § 11 a § 80 odst. 4 písm. c) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ustanovení § 57 odst. 4 a 
§ 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) 
jako orgán státní správy myslivosti 
 

rozhodl  
 
na základě žádosti navrhovatelů – přípravného výboru Honebního společenstva Nový Kostel - Mlýnek, 
podané dne 12.04.2022, zaevidované pod č.j. MUCH 37421/2022 
 
 

takto: 
 

1) Ruší honitbu Hrzín (CZ 4102 31 0036), dle ustanovení § 31 odst. 6 písm. a) zákona o myslivosti, 
na základě žádosti držitele honitby Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a,       
130 00 Praha 3, IČ 01312774, podané dne 19.04.2022, č.j. MUCH 39122/2022, u Městského úřadu 
Cheb, odboru stavebního a životního prostředí. Honitba Hrzín zanikne ke dni nabytí právní moci bodů 
2) a 3) tohoto rozhodnutí. 

 
2) Uznává společenstevní honitbu „Mlýnek“ (č. 72) podle ustanovení § 18 a § 29 zákona o 

myslivosti, dle návrhu podaného dne 12.04.2022, pod č.j. MUCH 37421/2022 navrhovateli - 
přípravným výborem Honebního společenstva Nový Kostel - Mlýnek, zmocněncem přípravného 
výboru je pan David Bláha, nar. 04.12.1985, trvale bytem Potoční 351, 351 35 Plesná, honitba bude u 
orgánu státní správy myslivosti registrována pod č. 72. 

 
Výměra honitby v členění podle druhů kultur zaokrouhlená na celé hektary: 
 

Zemědělská půda Lesní půda Vodní plocha Ostatní plocha Celkem (ha) 
1.174 406 43 61 1.684 

 
Popis hranice honitby Mlýnek: 
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Severní hranice po silnici III/21240 z náměstí v Plesné východním směrem ulicí Potoční na hranici 
zastavěného území stále východním směrem po levé hraně údolní nivy až k lesu („Štítenská stráň“) a po 
severní hranici lesa a následně opět na levou hranu údolní nivy u brodu, dále k hraně lesa („k 
Patočkovi“), po hranici lesa mírně severním směrem k potoku Rokytník, po jeho levém břehu 
východním směrem cca 700 m, kde hranice uhýbá na sever cca 160 m a zde pokračuje po hraně lesa až 
na silnici III/21240, zde východním směrem až k Lesnímu potoku, odtud jižním směrem až ke křížení 
s železniční tratí, zde západním směrem po železniční trati přes údolní nivu Plesenského potoka až 
k mezi „pod Kopřivákem“, odtud po polní cestě jihovýchodním směrem k biokoridoru, odtud západním 
směrem po bezejmenné vodoteči k biocentru, odtud jihozápadním směrem po polní cestě až na 
komunikaci II/213, podél které východním směrem až k topolovému větrolamu u letiště, odtud jižně 
podél letiště až na jeho konec, dále východně podél meze až k Plesenskému potoku, odtud severně po 
potoce skrz obec Hrzín k polní cestě na Lesnou, v Lesné východně po bezejmenné vodoteči do Nového 
Kostela až k silnici II/212, odtud po silnici II/212 jihovýchodně až k remízu před Minerálkou, po levém 
břehu po proudu Svažeckého potoka až na soutok s potokem Plesná, po jeho levém břehu po proudu až 
k přítoku pravostranné bezejmenné vodoteče, podél ní severozápadním směrem okolo Nebesáků na 
Lužský potok, po něm jižně až k propustku – komunikace III/2134 a po ní severozápadním směrem až 
do Křižovatky, odtud dále po III/2135 do Velkého Luhu a dále po III/2136 zpět do Plesné. 

 
Mapový zákres honitby je uveden v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí a je jeho nedílnou součástí. 
 
Honitba je tvořena honebními pozemky, které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí. 
 
Seznam vlastníků honebních pozemků (účastníků řízení podle ust. § 27 odst. 1 a 2 správního řádu) je 
uveden v příloze č. 3 tohoto rozhodnutí. 
 
Jakostní třídy honitby pro jednotlivé druhy zvěře a jejich minimální a normované stavy jsou uvedeny 
v příloze č. 4 tohoto rozhodnutí. 
 

3) Registruje „Honební společenstvo Nový Kostel - Mlýnek“ podle ustanovení § 19 zákona o 
myslivosti, dle návrhu podaného dne 12.04.2022, pod č.j. MUCH 37421/2022, navrhovateli - 
přípravným výborem Honebního společenstva Nový Kostel - Mlýnek, zmocněncem přípravného 
výboru je pan David Bláha, nar. 04.12.1985, trvale bytem Potoční 351, 351 35 Plesná. Podle ustanovení 
§ 20 odst. 3 zákona o myslivosti vzniká honební společenstvo dnem registrace. 
 
4) Mění honitbu Nový Kostel – Svažec CZ 410 21 008 podle ustanovení § 30 odst. 1 a § 31 odst. 1 

zákona o myslivosti, na základě podnětu podaného dne 20.06.2022, č.j. MUCH 62895/2022, vlastníky 
honebních pozemků pana Philippa Zelinky a pana Davida Zelinky takto:                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Zemědělská půda Lesní půda Vodní plocha Ostatní plocha Celkem (ha) 
1.027 46 5 21 1.099  

 
Slovní popis upravené hranice honitby Nový Kostel – Svažec: 
Výchozí bod je v obci Nový Kostel na křižovatce silnice č. 212 a silnice Nový Kostel – Božetín 
(u restaurace). Zde hranice pokračuje směrem severním po silnici na Božetín cca 380 m k první 
křižovatce cest Nový Kostel – osada „Oldřiška“. Zde hranice uhýbá doprava a pokračuje po cestě do 
osady „Oldřiška“. Hranice vede dál přes osadu „Oldřiška“ k hraně lesního porostu p.č. 795/1 
v k.ú. Božetín. Odtud hranice pokračuje po hraně lesního porostu směrem severním a severovýchodním 
až k ostatní komunikaci p.p.č. 1153 v k.ú. Božetín (pod Hájenkou). Zde hranice uhýbá doprava 
a pokračuje po ostatní komunikaci směrem jižním cca 220 m k hraně lesního porostu p.č. 1037 
v k.ú. Božetín. Zde hranice uhýbá doleva a pokračuje po hraně lesního porostu cca 600 m až se opět 
napojí na ostatní komunikaci p.č. 1153 v k.ú. Božetín. Zde hranice uhýbá mírně doleva a pokračuje 
porostem až na jeho hranu. Odtud pokračuje směrem jižním po hraně pozemku p.č. 1131/1 v k.ú. 



 

Stránka 3 z 7 

Božetín, kopíruje hranici tohoto pozemku k ostatní komunikaci p.č. 1157 v k.ú. Božetín. Po této 
komunikaci pokračuje směrem jižním a napojí se na ostatní komunikaci p.č. 349 v k.ú. Čižebná. Po této 
komunikaci hranice pokračuje cca 280 m směrem jižním až na hranu lesního porostu. Zde hranice uhýbá 
doleva a pokračuje po hraně lesního porostu směrem východním cca 565 m až k ostatní komunikaci p.č. 
363v k.ú. Čižebná. Po této komunikaci pokračuje hranice směrem východním cca 237 m až na hranu 
lesního porostu p.č. 108/1 v k.ú. Čižebná. Zde hranice odbočuje doleva a pokračuje směrem severním a 
východním po hranici lesního prostu, kolem větrných elektráren, na křižovatku cest p.č. 268 
v k.ú. Svažec a p.č. 271 v k.ú. Svažec. Zde hranice odbočuje doleva a pokračuje směrem jižním po 
ostatní komunikaci p.č. 266 v k.ú. Svažec. Dále pokračuje kolem bývalé fořtovny Ehmet až na hranu 
lesního porostu. Zde hranice zahne doleva pokračuje po ostatní komunikaci p.č. 266 v k.ú. Svažec 
směrem východním cca 260 m. Zde hranice zahne opět doleva a pokračuje směrem východním až jižním 
po hraně lesního porostu až k ostatní ploše p.č. 237 v k.ú. Smrčí u Nového Kostela. Zde hranice zahne 
doleva pokračuje směrem jihozápadním po hraně lesního porostu p.č. 48/2 v k.ú. Smrčí u Nového 
Kostela až k hraně lesního porostu p.č. 193 v k.ú. Čižebná. Zde se napojí na lesní cestu (bez p.p.č.) a 
pokračuje po této cestě k ostatní komunikaci p.č. 320 v k.ú. Kopanina, kterou kříží a pokračuje po hraně 
lesního porostu směrem západním až k ostatní komunikaci p.č. 345 v k.ú. Kopanina. Zde hranice uhýbá 
doprava a pokračuje po ostatní komunikaci směrem severním cca 350 m až na hranu lesního porostu 
p.č. 390/1 v k.ú. Kopanina. Zde hranice uhýbá doleva a pokračuje směrem východním po hraně lesního 
porostu cca 500 m k lesní cestě p.č. 312 v k.ú Kopanina. Zde hranice uhýbá doleva a pokračuje po hraně 
lesního porostu až k obci Horka. Zde hranice pokračuje přes obec a napojí se na silnici č. 212 (Horka – 
Kopanina). Zde hranice uhýbá doprava a pokračuje směrem severním k první křižovatce. Zde hranice 
uhýbá doleva a pokračuje k místní části Bor. Z Boru hranice pokračuje po silnici na Mlýnek, až po 
propustek přes potok Plesná, po potoce Plesná jde proti jeho proudu až k levostrannému přítoku 
Svažeckého potoka, poté jde proti proudu Svažeckého potoka až na silnici 212. Zde se hranice napojí 
na silnici a pokračuje směrem k obci Nový Kostel do výchozího bodu v obci Nový Kostel (u restaurace). 
 
Mapový zákres změněné hranice honitby Nový Kostel – Svažec je přílohou č. 5 tohoto rozhodnutí. 
 
Jakostní třídy a stanovené normované a minimální stavy zvěře v honitbě Nový Kostel – Svažec zůstávají 
touto změnou nedotčeny. 
 
Seznam honebních pozemků přičleněných k honitbě Nový Kostel – Svažec je přílohou č. 6 tohoto 
rozhodnutí. 
 
Seznam vlastníků přičleněných honebních pozemků k honitbě Nový Kostel – Svažec (účastníků řízení 
podle ust. § 27 odst. 1 a 2 správního řádu) je uveden v příloze č. 7 tohoto rozhodnutí. 
 
Honební pozemky budou k honitbě Nový Kostel – Svažec přičleněny ke dni nabytí právní moci bodů 2) 
a 3) tohoto rozhodnutí. 

 
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 19.04.2022 byla Městskému úřadu Cheb, odboru stavebnímu a životního prostředí, doručena žádost 
držitele stávající vlastní honitby Hrzín – Státního pozemkového úřadu (se sídlem Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3, IČ 01312774, dále jen „SPÚ“), o zrušení honitby Hrzín ve smyslu ust. § 31 odst. 6 
písm.a) zákona o myslivosti, která byla zaevidována pod č.j. MUCH 39122/2022. Smlouva o nájmu 
honitby (č. 7 M 13/02 ze dne 24.06.2013) mezi držitelem (SPÚ) a uživatelem honitby (Myslivecký 
spolek Plesná, se sídlem Větrná 360, 351 35 Plesná, IČ 47722371) byla uzavřena na dobu určitou do 
23.06.2023.  
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Honitba Hrzín (č. 36) byla uznána rozhodnutím Okresního úřadu Cheb č.j.  1070/ŽP/93-209 ze dne 
19.03.1993 (držitel Pozemkový fond ČR) a následně uvedena do souladu rozhodnutím Městského úřadu 
Cheb č.j. 369/03/ŽP/De ze dne 16.04.2003. K poslední změně hranic honitby Hrzín došlo rozhodnutím 
č.j. MUCH 102647/2016 ke dni 23.12.2016, kdy výměra činila 2067,9063 ha. 
 
Dne 12.04.2022 předložil přípravný výbor honebního společenstva Nový Kostel - Mlýnek dle ust. § 19 
odst. 4 zákona o myslivosti Městskému úřadu Cheb, odboru stavebnímu a životního prostředí, návrh na 
registraci honebního společenstva spolu s žádostí o zápis do rejstříku honebních společenstev a současně 
návrh na uznání společenstevní honitby Mlýnek, která byla přijata pod č.j. MUCH 37421/2022 (dále jen 
„návrh“). Honitba Mlýnek je navrhována ve stávajících hranicích honitby Hrzín č. 36. Zmocněncem 
přípravného výboru je pan David Bláha, nar. 04.12.1985, trvale bytem Potoční 351, 351 35 Plesná. 
 
Součástí podaného návrhu byl seznam vlastníků honebních pozemků, kteří jsou současně členy 
honebního společenstva (dále jen „HS“), mapový zákres honitby spolu se slovním popisem hranic 
honitby, souhlasy vlastníků s členstvím v HS, zápis z jednání ustavující schůze valné hromady HS, 
stanovy HS, seznam vlastníků honebních pozemků, kteří souhlasí s přičleněním do společenstevní 
honitby, seznam všech honebních pozemků, seznam vlastníků honebních pozemků bez souhlasu 
s přičleněním a návrh na stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře. 
 
Orgán státní správy myslivosti uvědomil oznámením – veřejnou vyhláškou č.j. MUCH 42557/2022 ze 
dne 27.04.2022 všechny jemu známé účastníky řízení, že dnem podání výše uvedeného návrhu bylo 
v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení, vedené pod spis. značkou KSÚ 
3710/2022. Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení správního řízení byla zveřejněna na úředních 
deskách dotčených městských a obecních úřadů, o čemž byl vyhotoven záznam do spisu č.j. MUCH 
56399/2022 dne 02.06.2022. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na Městském úřadu Cheb v období od 
28.04.2022 do 14.05.2022. Ve stanovené 15-ti denní lhůtě se ke správnímu řízení vyjádřili 
spoluvlastníci honebních pozemků (pan František Kukačka, Ing. Zdeněk Netáhlo, RNDr. Kamila 
Trojánková) dopisem č.j. MUCH 49567/2022 ze dne 16.05.2022, kdy jako výhradní vlastníci ve 
stanovisku specifikovaných parcel v k.ú. Lomnička u Plesné, Plesná a Vackov nesouhlasí s přičleněním 
těchto pozemků do navrhované honitby Mlýnek a požadují, aby tyto pozemky byly začleněny do jimi 
připravovné honitby Plesná – Vackov. 
 
Jelikož jsou předmětné pozemky výše uvedených spoluvlastníků (pana František Kukačky, Ing. Zdeňka 
Netáhla, RNDr. Kamily Trojánkové) ve společném spoluvlastnictví, přičemž každý z vlastníků vlastní 
1/3, vyzval správní orgán účastníky řízení k odstranění nedostatků podání, výzvou č.j. MUCH 
56783/2022 ze dne 02.06.2022. Pan František Kukačka, Ing. Zdeněk Netáhlo, RNDr. Kamila 
Trojánková své stanovisko doplnili o orginály podpisů všech spoluvlastníků, č.j. MUCH 61583/2022 ze 
dne 15.06.2022, na nimi předloženou námitku bral tedy správní orgán zřetel. 
 
Ve věci vedení hranice mezi honitbami Mlýnek a budoucí Plesná - Vackov (v k.ú. Lomnička u Plesné, 
Plesná a Vackov), bylo jednáno již 12.05.2022, kdy na toto jednání pan František Kukačka odkazuje ve 
svém dopise č.j. MUCH 49567/2022 a č.j. MUCH 61583/2022. Dne 07.07.2022 správní orgán vyhotovil  
záznam do spisu č.j. MUCH 72534/2022 – záznam z ústního jednání, kdy byl k jednání s panem 
Kukačkou a Netáhlem přizván i pan David Bláha (zmocněnec přípravnho výboru HS). Na ústním 
jednání bylo dosaženo dohody mezi přítomnými a přílohou č. 1 k zápisu byla stanovena budoucí hranice 
v zájmovém území v k.ú. Lomnička u Plesné, Plesná a Vackov. Bylo dohodnuto, že předmětné honební 
pozemky budou správním orgánem následně přičleněny k budoucí honitbě Plesná – Vackov. Žádost 
držitele stávající vlastní honitby Vackov – Státního pozemkového úřadu (se sídlem Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3, IČ 01312774), o zrušení honitby Vackov ve smyslu ust. § 31 odst. 6 písm.a) zákona o 
myslivosti, která byla zaevidována pod č.j. MUCH 64157/2022 ze dne 22.06.2022 vede správní orgán 
ve své spisové službě a bude ve věci zahajovat správní řízení.     
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Dne 20.06.2022 oznámením – veřejnou vyhláškou č.j. MUCH 62752/2022 byla účastníkům řízení dána 
možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí, kdy byla stanovena lhůta 10 pracovních 
dnů pro vyjádření. Veřejná vyhláška – oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - byla 
zveřejněna na úředních deskách dotčených městských a obecních úřadů, o čemž byl dne 20.07.2022 
vyhotoven záznam do spisu č.j. MUCH 72504/2022. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na Městském 
úřadu Cheb v období od 22.06.2022 do 08.07.2022.  
 
Dne 20.06.2022, č.j. MUCH 62895/2022 se ke správnímu řízení vyjádřili vlastníci honebních pozemků 
pan David a Philipp Zelinkovi, trvale bytem Mlýnek 12, 351 34 Nový Kostel, kdy požadují veškeré své 
pozemky v jejich vlastnictví a dále pozemky ve vlastnictví společnosti Moravia ZL Cheb, IČ 62621513, 
z připravované honitby Mlýnek (dle jejich mapové přílohy vyznačeny zeleně) přičlenit ke stávající 
honitbě Nový Kostel – Svažec. V této věci jim orgán státní správy myslivosti vyhověl, neboť honební 
pozemky mají souvislost s honitbou Nový Kostel – Svažec, přičemž nově navržená hranice plně 
respektuje zásady řádného mysliveckého hospodaření, kdy hranice vede po potoce. Honební pozemky 
ve vlastnictví výše jmenovaných, nepřičleněné do honitby Mlýnek, jsou tímto rozhodnutím přičleněny 
do honitby Nový Kostel – Svažec (viz příloha č. 6), slovní popis nové hranice je uveden shora a mapový 
zákres v příloze č. 5 tohoto rozhodnutí. Seznam vlastníků přičleněných honebních pozemků k honitbě 
Nový Kostel – Svažec je uveden v příloze č. 7 tohoto rozhodnutí. 
     
Dne 04.07.2022 orgán státní správy myslivosti provedl terénní šetření (záznam do spisu č.j. MUCH 
72526/2022), kdy byla provedena kontrola hranic nově vznikající honitby Mlýnek, s cílem zjistit, zda 
slovní popis hranice souhlasí s mapovým zákresem, zda jsou navržené hranice honitby v terénu zřetelné 
a zda odpovídají obecným zásadám tvorby honiteb, dle ust. § 17 zákona o myslivosti. Terénním šetřením 
bylo zjištěno, že hranice odpovídá jak slovnímu popisu, tak mapovému zákresu navržené honitby 
Mlýnek. 
 
Správní orgán dospěl k závěru, že v tomto správním řízení se jedná o řízení s velkým počtem účastníků 
řízení (více než 30), kdy jim lze v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu doručovat veřejnou 
vyhláškou. V souladu se Stanoviskem k identifikaci účastníka řízení při doručování veřejnou vyhláškou 
(č.j. MV-49046-2/LG-2021 ze dne 06.04.2021, které vydalo Ministerstvo vnitra ČR, odbor legislativy 
a koordinace předpisů) se „může doručovat veřejnou vyhláškou v řízení s velkým počtem účastníků 
řízení (§ 144 správního řádu), kde je tento způsob doručování veden hlediskem procesní ekonomie, tj. 
zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení. Na tuto zásadu je třeba pohlížet nejen z hlediska správního 
orgánu (zmírnění zátěže správního orgánu, úspora veřejných rozpočtů, zvýšené riziko chyb při 
doručování a s tím spojené procesní důsledky), ale rovněž z hlediska dotčených osob, kdy doručování 
veřejnou vyhláškou zejména brání neúměrné délce správního řízení. V tomto případě je tedy zásah do 
ochrany osobních údajů vyvážen zájmem na rychlosti řízení, který má ovšem též ústavněprávní rozměr 
(dle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod má každý právo na to, aby jeho věc byla projednána 
bez zbytečných průtahů).“ Správní orgán doručuje v daném řízení veřejnou vyhláškou též proto, aby 
byla zajištěna nepřetržitá péče o zvěř v rušené/vznikající honitbě. Účastníkům řízení, resp. vlastníkům 
honebních pozemků, v takovém případě nezbývá než být bdělí a sledovat, co se v okolí jejich pozemků 
či staveb děje a připravuje, mimo jiné i sledováním úředních desek. 
 
Na základě znalosti situace, prokázaných skutečností a po důkladném zvážení všech dostupných 
podkladů rozhodl Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako orgán státní správy 
myslivosti tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí s ohledem na podmínky řádného 
mysliveckého hospodaření a v souladu s podmínkami pro tvorbu honiteb.  
 
 

Poučení účastníků řízení:  
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Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání ve 
lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 
360 06 Karlovy Vary, a to podáním učiněným u Městského úřadu Cheb, odboru stavebního a životního 
prostředí, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb. 
 
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.  
 
Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 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. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle  ustanovení § 82 odst. 1 správního 
řádu nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má podle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu 
odkladný účinek.  
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.  
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jaroslav Šinka 
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí 

 
 
Žádáme dotčené městské a obecní úřady o zveřejnění tohoto dokumentu na úřední desce po dobu 15 dnů a 
současně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 
Patnáctý den je posledním dnem oznámení. 
 
Datum vyvěšení: : _______________________  Datum sejmutí: ______________________ 
 
 
………………………………….....................  ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:      Razítko: 
 
 
 
 
 
 
V elektronické podobě     V elektronické podobě 
zveřejněno od: ________________________  zveřejněno do: _______________________ 
 
 
………………………………….....................  ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění   Podpis oprávněné osoby, potvrzující 
zveřejnění      zveřejnění 
Razítko:      Razítko: 
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Přílohy: 
1. Mapový zákres honitby Mlýnek 
2. Seznam honebních pozemků v členění dle katastrálních území 
3. Seznam vlastníků honebních pozemků v honitbě Mlýnek 
4. Minimální a normované stavy v honitbě Mlýnek 
5. Mapový zákres honitby Nový Kostel – Svažec 
6. Seznam honebních pozemků přičleněných do honitby Nový Kostel – Svažec 
7. Seznam vlastníků přičleněných honebních pozemků do hontiby Nový Kostel - Svažec  
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: (doručováno jednotlivě) 
Navrhovatel: Přípravný výbor honebního společenstva Nový Kostel - Mlýnek, zastoupený panem Davidem 
Bláhou, Potoční 351, 351 35 Plesná 
Stávající držitel honitby: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774  
Stávající uživatel honitby: Myslivecký spolek Plesná, Větrná 360, 351 35 Plesná, IČ 47722371  
Držitelé sousedních honiteb: 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, Nový Hradec Králové, IČ 42196451 
Honební společenstvo Luby - Opatov,  Nový Kostel 205, 351 34 Skalná, IČ 05747562 
Honební společenstvo Nový Kostel - Svažec, Nový Kostel 107, 351 34 Skalná, IČ 01132181 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: (doručováno veřejnou vyhláškou) 
Viz příloha č. 3, 7 
 
Ostatní (doručováno jednotlivě) – k vyvěšení na úřední desce 
- Městský úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 - žádáme o vyvěšení 
rozhodnutí a podání zprávy o jeho vyvěšení a sejmutí 
- Město Plesná, 5.května 301, 351 35 Plesná, IČ 00254169 - žádáme o vyvěšení rozhodnutí a podání zprávy o jeho 
vyvěšení a sejmutí 
- Obec Velký Luh, č.p. 22, 351 34 Velký Luh, IČ 00883603 - žádáme o vyvěšení rozhodnutí a podání zprávy o 
jeho vyvěšení a sejmutí 
- Obec Křižovatka, č.p. 103, 351 34 Křižovatka, IČ 00254011 - žádáme o vyvěšení rozhodnutí a podání zprávy o 
jeho vyvěšení a sejmutí 
- Obec Nový Kostel, č.p. 27, 351 34 Nový Kostel, IČ 00254126 - žádáme o vyvěšení rozodnutí a podání zprávy o 
jeho vyvěšení a sejmutí 
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