MĚSTSKÝ ÚŘAD

D AČICE

Odbor ži votního prost ředí

K RAJÍŘOVA 27, 380 13 D AČICE I

REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV – Dačice
Název honebního společenstva

Český Rudolec- Markvarec

sídlo honebního společenstva:

Lipolec 81, 380 01 Dačice

Datum a číslo registrace:

19.9.2002

IČ:

42409420

DA-02/2002Ri

Honební výbor:

starosta – Luděk Kolář, Staré Hobzí 2
378 71 Staré Hobzí
místostarosta – Ing. Lenka Křiklánová,
Český Rudolec 130, 378 83
člen výboru – Ing. Zdenka Brázdová
Lipolec 81, Dačice
člen výboru – Josef Trojan
Lipolec 2, 380 01 Dačice
člen výboru – Jiří Pecha, Markvarec 30,
Český Rudolec, 380 01

Identifikace honebních pozemků:

 - 1842 ha

ZPF – 865 ha
les – 917 ha
voda - 39 ha
ostatní – 21 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

12.9.2012 valná hromada (volba členů honebního
výboru)
10.4.2015 valná hromada (volba honebního
starosty)
Bankovní spojení
ČS, a. s., Jindřichův Hradec
č. ú. 0603143369/0800

IČO
00246476
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Slovní popis hranice
Hranice začíná u Šprinclového mlýna na soutoku potoků Lipnický a Valtínovský a pokračuje na
západ po potoku Valtínovský, který tvoří zároveň katastrální hranici (KH) mezi Č. Rudolcem a
Markvarcem. Dále hranice pokračuje odbočkou po KH Valtínov – Markvarec přes silnici 151 lesem
až k louce u hájovny Za horou a dále po hranici státního a soukromého lesa,která je označena struhou
a mezníky. Dále pokračuje po kraji lesa a pole až na asfaltovou svážnici od Bohatého vrchu, dále až
k Václavu a na křižovatku s další asfaltovou svážnicí. Dále po KH Heřmaneč – Lipnice a odtud po
hranici státního a soukromého lesa až na okraj lesa k Dobši. Dále pokračuje po proudu pstruhového
potoku k mostku a na silnici č. 409 mezi Lipnicí a Heřmanem, dále směrem do Heřmanče po silnici,
k hranici státního a soukromého lesa, tvořenou stružkou a mezníkama, dále po této stružce přes
Radlický vrch až na Havíře. Dále pokračuje po lesní cestě Novodvorské, dále po asfaltové svážnici
mladými lesy a dále po KH Volfířov – Lipolec na okraj lesa. Pokračuje dále po meliorační stoce na
místo, kde odbočuje KH do polí a pokračuje po KH na hráz rybníka Novodvorský a odtud po hraně
lesa Kráble k potoku z Novod. Rybníka. Dále pokračuje lesem Kráble po potoku až na rozhraní KH
Volfířov – D. Němčice – Lipolec a dále po polní cestě mezi katastrem Hostkovice – Lipolec přes
silnici č. 151 /u kříže/ dále pokračuje po polní cestě až na rozhraní katastrů Hostkovice – Lidéřovice –
Lipolec. Dále pokračuje po KH tvořenou meliorační stokou až do Kubešového lesa, dále po hraně
celého lesa a dále po KH /polní cesta/ k lesu Lágr. Dále po kraji lesa do míst, kde se dělí státní a
soukromé lesy /označeno patníky/ až po židovský hřbitov a dále po hraně lesa směr Č. Rudolec na
meliorační stoku a dále po KH Č. Rudolec – Markvarec znovu ke Šprinclovému mlýnu.

