MĚSTSKÝ ÚŘAD

D AČICE

Odbor ži votního prost ředí

K RAJÍŘOVA 27, 380 13 D AČICE I

REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV – Dačice
Název honebního společenstva:

Budeč

sídlo honebního společenstva:

Budeč

Datum a číslo registrace:

2.4.2003

IČ:

71164685

Honební výbor:

DA-19/2003 Mü

starosta – Jan Hotař, Horní Slatina 63,
380 01 Dačice
místostarosta – Jiří Krejčí, Horní Slatina 50, 380 01
člen výboru – Ing. Miroslav Nevrkla, Stavbařů 4,
586 01 Jihlava
člen výboru - Milan Dědek, Budeč 16, 380 01
člen výboru – Ing. Oldřich Týma, Horní Slatina 5,
380 01
 - 1194

Identifikace honebních pozemků:

ha

ZPF – 808 ha
les – 314 ha
voda – 22 ha
ostatní – 50 ha

Zánik HS :
(datum a právní důvod výmazu)
Zrušení honebního společenstva:

Vstup do likvidace:
Likvidátor (jméno a adresa):
Prohlášení konkurzu:
Správce konkurzní podstaty (jméno a adresa):
Zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu:
Zahájení řízení o vyrovnání:
Změna (zánik) výše uvedených skutečností:

Telefon
384 401 217

Fax
384 401 235

E-mail
les@dacice.cz

14.12.2012 - valná hromada (volba
výboru)

Bankovní spojení
ČS, a. s., Jindřichův Hradec
č. ú. 0603143369/0800

honebního

IČO
00246476
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Slovní popis hranice honitby:
Hranice honitby začíná v osadě Bohusoudov, kde ji tvoří křižovatku místní komunikace, lesní cesty a
silnice Bohusoudov – Knínice. Hranice pokračuje po lesní nezpevněné cestě do Bohusoudova, do
kopce přes hřeben kolem Rasova pole, kde navazuje na lesní asfaltovou silnici a pokračuje po ní až na
křižovatku na Petrově pláňavě. Z této křižovatky po soukromých hranicích lesů k umrlčí cestě, dále
pak k Josefu po asfaltové silnici na strahovský hřeben, dále po hranicích soukromých a Českých lesů
a po vzájemné dohodě po druhém průseku na kraj polí, dále po okraji lesa přímkou na stoku. Dále pak
stokou k silnici k mostu, k vesecké čekárně, silnicí přes obec Vesce k domu čp. 31 (p. Báchor), dále
pak do soumezníku až k hranicím katastru Chotěbudic ( meliorační skruže – zakrytá stoka).
Od melioračních skruží na pravou hranu lesa a po 140m přímkou na stoku. Po otevřené stoce 200m
na levou hranu lesa a odtud po mezi přímkou na silnici spojující Budeč – Chotěbudice. Po této silnici
zpět k obci Budeč cca 30m. Z této silnice na řeku Želetávku odtud náhonem na roh lesa. Dále hranici
tvoří dubová alej, na jejímž konci zabočuje hranice vpravo 130m do louky a přímkou na okraj lesa.
Hranice pokračuje po okraji lesa, kde přechází na mez, která dělí katastrální území Lomy – Borová až
na spojovací silnici Borová – Lomy. Po té silnici 50m vpravo. Hranice pokračuje polní cestou, která
přechází v mez až na lesní průsek, který vede na řeku Želetávku. Odtud přímkou na most, u mlýna
dále úvozem ke kapličce u spojovací cesty mezi Budčí a Knínicemi. Od této kapličky po mezi dělící
katastrální území Budeč – Knínice a k triangulačnímu bodu. Od tohoto bodu vpravo po mezi, která
dělí opět katastrální území. Budeč – Knínice až na asfaltovou silnici, která spojuje Knínice –
Bohusoudov. Po této silnici do obce Bohusoudov na křižovatku místní komunikace a lesní cesty.

