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VÁŠ DOPIS ZN.:       
ZE DNE:  9.2.2022 
 
ČJ.:            MMCH/20563/2022/OIA/Kuhn 
SP. ZNAČKA:       
VYŘIZUJE: Mgr. David Kuhn 
TEL.:  474 637 478 
E-MAIL:  d.kuhn@chomutov.cz 
DATUM:  15.2.2022 
 

            

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane magistře, 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 9.2.2022: 
 
Vážení, 
 
dovolte, abych vás požádal o informace v gesci vašeho úřadu o honitbách,  honebních 
společenstvech, případně o výhradních majitelích honebních pozemků tvořících celou honitbu. 
 
Jedná se o tyto informace:  
 
1/ názvy všech honiteb ve vaší gesci 
 
2/ názvy všech honebních společenstev, případně jméno majitele pozemků tvořících celou honitbu 
 
3/ adresy a kontaktní údaje na honební starosty a členy výboru honebních společenstev,  případně 
na výhradní majitele honebních pozemků 
 
Odpovězte, prosím, elektronickou formou na tento email, ať už se bude jednat o odkaz nebo 
připojený soubor ( text, tabulka) v příloze. 
 
sděluje následující:  
 
V příloze Vám zasíláme soupis všech honiteb a dále Vás odkazujeme na dokument obsahující 
informace o honebních společenstvech, včetně adres zveřejněný na webových stránkách města. 
Tento dokument je dostupný na webových stránkách města www.chomutov-mesto.cz, v záložce 
Magistrát – Odbory magistrátu města – Odbor životního prostředí – dokumenty, případně přes 
tento odkaz: http://www.chomutov-mesto.cz/cz/odbor-zivotni-prostredi-dokumenty. Prvním 
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dokumentem na této stránce je Rejstřík honebních společenstev, který obsahuje Vámi požadované 
informace a je pravidelně aktualizován. 

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
statutární město Chomutov 

 


