MĚSTSKÝ ÚŘAD

D AČICE

Odbor ži votního prost ředí

K RAJÍŘOVA 27, 380 13 D AČICE I
REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV – Dačice
Název honebního společenstva:

Budíškovice

sídlo honebního společenstva:

Budíškovice

Datum a číslo registrace:

2.4.2003

IČ:

71164669

Honební výbor:

DA-18/2003Mü

starosta – MVDr. Luboš Soukup, Budíškovice 51,
378 91
místostarosta – Antonín Švec, Vesce 17, 380 01
člen výboru – Bohumír Břínek, Budíškovice 39,
378 91
člen výboru – Jan Javůrek, Budíškovice 44, 378 91
člen výboru – Miroslav Doležal, Budíškovice 42,
378 91
člen výboru – Ludvik Pospíchal, Budíškovice 96,
378 91
člen výboru – Zdeněk Král, Budíškovice 31, 378 91
 - 1035 ha

Identifikace honebních pozemků:

ZPF – 633 ha
les – 401 ha
voda – 1 ha
ostatní – 0 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

19.10.2012 valná hromada (volba honebního
výboru)
Bankovní spojení
ČS, a. s., Jindřichův Hradec
č. ú. 0603143369/0800

IČO
00246476
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2

Slovní popis hranice honitby:
Od hájovny „Zavadilka“ po hospodárnici., kde uhýbá po druhé cestě vlevo až do vzdálenosti, kde se
rozchází s hranicí kat.území, po kat. hranicích až za úroveň „Bílkovské louky“, lomí se vlevo na cestu
Budíškovice- Jersice, do leva po této cestě stále po okrajích lesa až k pěšině, kde uhýbá po pěšině do
prava na „Znojemskou cestu“ a po této až na asfaltovou cestu Budíškovice – Č. Hrádek, po této
doprava ke křižovatce cesty na „Magdalénu“ (hranice s honitbou Hříšice jsou stávající), odtud ke kat.
hranicím (rovněž hranice soukromých a Českých lesů) H. Slatiny, kde se po kat. hranici lomí vpravo
až k „Umrlčí cestě, po této vpravo na cestu Budíškovice – Magdaléna, lomí se vlevo po této cestě až
na křižovatku do „Stražova“, po této cestě do vzdálenosti, kde uhýbá kat. hranice – „Strahovský
hřeben“, dále vlevo po hranicích soukromých a Českých lesů(rovněž kat.hranice) až k druhému
průseku, odtud vpravo dolů na kraj polí, dále po okraji lesa přímkou na stoku, vlevo po stoce k silnici
Budíškovice – H. Slatina, vpravo po silnici na křižovatku do Vesce, po silnici do Vesce, kde na návsi
se lomí vpravo po cestě k domu čp. 31 a dále až k hranicím k.ú. Chotěbudice, lomí se vlevo po kat.
hranici (zaroubovaná stoka) až k přímce od lesíka „Vrankovec“, vpravo touto přímkou na levý roh
lesíka Vrankovec po jeho stěně (cca severových), rovno dále až k polní cestě, po této vpravo na silnici
Budíškovice – Chotěbudice, po této vlevo, na následující polní cestě vpravo až do úrovně, kde kat.
území uhýbá vpravo, odtud kat. hranici po okrajích pole a stráně „Doupí“, průsekem vpravo dolů na
Budíškovský potok“, tento přetíná a jde vzhůru po kat. hranici k lesíku „Hájek“, po okraji doprava a
doleva a přímo ke kapličce „U Felixe“ (lesík „Hájek“ spadá do honitby Chotěbudice), odtud po
hranicikat. území po trasu VN, uhýbá vpravo po VN až po meliorační stoku od „Manešovského
rybníčka“, vpravo po stoce k další trase VN, vpravo po této trase až po meliorační stoku, po této vlevo
k silnici Manešovice – Dačice, a po této k hájovně „Zavadilka“.

