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 - Nová Ves

sídlo honebního společenstva:

Český Rudolec 15, 378 83

Datum a číslo registrace:

22.7.2003

IČ:

71180389

DA-25/2003Mt

Honební výbor:

starosta – Ing. Lenka Křiklánová, Č. Rudolec 15,
378 83, v zast. Lesy České republiky, s.p.
místostarosta – Pavel Zeman, Český Rudolec 91,
378 83
člen výboru – Ing. Karel Dvořák, V. Javořické 494,
378 56 Studená

Identifikace honebních pozemků:

 - 571

ha

ZPF – 65 ha
les – 481 ha
voda - 10 ha
ostatní – 15 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

16.3.2012 valná hromada (volba členů honebního
výboru, úprava výměry)

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

IČO
00246476
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Slovní popis hranice honitby:
Společná hranice s honitbou Peč : Od hranice k.ú. Lipolec a Lidéřovice po SV okraji parc. č. 492
v k.ú. Lidéřovice cca 190 m, dále vpravo po pravém okraji parc. č. 1097 na silnici Český Rudolec –
Lidéřovice. Po této silnici vpravo asi 110 m, dále vlevo po pravém okrajiparc. Č. 1102, východním
okrajem parc. č. 269/1, 227/1 a 1013/7. Dále vpravo po okraji parc. č. 190/2 na hranici k.ú. Lidéřovice
a Cizkrajov, po ní vlevo cca 35 m, dále vpravo po hranici oddělení 534 cca 50 a dále vlevo po
traktorové cestě cca 700 m na lesní cestu „Bolíkovská“. Po této cestě vpravo cca 450 m, dále vlevo po
hranici mezi odděleními 537 a 538, dílci B a C, dílci E, F a G na kraj lesa a po lvém okraji parc. č.
1460/1 v k.ú. Cizkrajov na silnici Peč – Dolní Bolíkov.
Společná hranice s honitbou Cizkrajov: Od V konce parc. č. 1460/1 v k.ú. Cizkrajov po silnici Peč –
Slavonice jižním směrem až do levotočivé zatáčky v J části Dolního Bolíkova, kde navazuje honitba
Slavonice.
Společná hranice s honitbou Slavonice: Z Dolního Bolíkova od hranic s honitbou Peč po pravém
okraji parc. č. 823 v k.ú. Dolní Balíkov, po pravém okraji parc. č. 823/3 v k.ú. Nová Ves na JZ roh
parc. č. 355/10.
Společná hranice s honitbou Český Rudolec: Po Z okraji parc. č. 355/10 vpravo a po Z okraji parc. č.
355/15 a J okraji parc. č. 824/2 do JV rohu parc. č. 708, odtud přímo SZ směrem na styk parc. č. 715 a
716, dále na hranici mezi k.ú. Nová Ves a Cizkrajov a po ní vpravo asi 40m a dále vlevo po JZ okraji
parc. č. 1437 v k.ú. Cizkrajov, po hranici lesa na Z roh parc. č. 2063/2 v k.ú. Č. Rudolec. Dále vlevo
přes hráz rybníka, vpravo po hranici parc. č. 67/1, 67/3, 81/2, 179/1, 180/1 a 66/1 na cestu parc. č.
439/3 a po ní vlevo a dále po okraji lesa až na hranici mezi k.ú. Č. Rudolec a k.ú. Markvarec. Po této
hranici vpravo ke styku s k.ú. Lipolec.
Společná hranice s honitbou Markvarec: Od styku k.ú. Č. Rudolec, Markvarec a Lipolec po hranici
mezi k.ú. Markvarec a Lipolec cca 260m, vlevo po Z hranici parc. č. 266 v k.ú. Markvarec cca 580m,
vpravo po J okraji parc. PK č. 275/1 a 275/2 na JZ roh parc. stav. č. 63, dále po J okraji parc. č. 274/3
na hranici mezi k.ú. Markvarec a k.ú. Lipolec a po ní vlevo cca 110m. Dále v k.ú. Lipolec vpravo po
S okraji parc. č. 787 na V konec parc. č. 918 a po hranici mezi pozemky parc. GP 785 a 720, 760 a 746
po hranici mezi dílci 470G a 470H na SZ roh parc. GP č. 742. Odtud jižním směrem po hranici mezi
470G1a a 470G6a vlevo po hranici mezi 470F a 470G asi 150m a dále vpravo po V hranici parc. č.
760/1 na hranici mezi k.ú. Lipolec a k.ú. Lidéřovice, kde navazuje hranice s honitbou Peč.

