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

sídlo honebního společenstva:

Družstevní 498, 378 56 Studená

Datum a číslo registrace:

26.2.2003

IČ:

42410070

Honební výbor:

DA-13/2003Mt

starosta – Ing. Karel Dvořák, V. Javořické 494,
378 56 Studená
místostarosta – Ing. Karel Plucar, Valtínov 41,
Kunžak, 378 53
člen výboru – Ing. Libor Januš, Matějovec 70,
Český Rudolec
člen výboru – Antonín Doležal, Č. Rudolec 123,
378 83
člen výboru – Jiří Kameník, Český Rudolec 65,
378 83
člen výboru – Jiří Lojka, Heřmaneč 50, 378 53
Strmilov
člen výboru – Ing. Josef Svoboda, zahrádky 94, 378
53 Strmilov
 - 2157

Identifikace honebních pozemků:

ha

ZPF – 1117 ha
les – 875 ha
voda - 41 ha
ostatní – 124 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

15.12.2012 valná hromada (volba hon. výboru)
18.2.2013 valná hromada
Bankovní spojení
ČS, a. s., Jindřichův Hradec
č. ú. 0603143369/0800

IČO
00246476
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Slovní popis hranice honitby:
Honitba hraničí se sousedními honitbami: HS Valtínov, HS Markvarec, HS Slavonie a honitby
Českých lesů Č. Rudolec. Se všemi sousedy byla hranice projednána, zakreslena, přikládá se
potvrzení, že hranice honiteb se nepřekrývají.
Severní a severozápadní hranici tvoří katastrální hranice mezi kú. Dolní Radíkov a Valtínov, která
jev terénu zřetelná a byla touto hranicí doposud u MS.
Severní a severovýchodní hranici tvoří rovněž katastrální hranice, která prochází po potoku od
Valtínova až do Českého Rudolce.
Sousedí s HS Markvarec a honitbou Českých lesů. Hranice je zřetelná a byla až doposud hranicí mezi
MS. Východní část honitby od rybníka „ Pilský“ v Č. Rudolci směrem do Dolního Bolíkova tvoří
hranici kraj lesa až pod Novou Ves ke Šmelcovně odkud se stáčí jižním směrem opět po hraně lesa až
k dvoru na Novou Ves. Hranice v tomto úseku je opět mezi honitbou Českých lesů a HS Č. Rudolec.
V k.ú. Nová Ves hraničí honitba s HS Slavonice v úseku dlouhém cca 500m a hranice prochází po
cestě okolo dvora na N. Vsi přes silnici okolo hájovny /Habr/ po cestě směrem k Penikovu, až
k lesu,kde se stáčí po hraně lesa směrem k Č. Rudolci k rybníku u silnice pod N. Vsí sousedí
s honitbou Českých lesů. Od tohoto rybníka tvoří hranici potok směrem k rybníku M. Vostez, kde pod
hrází rybníka Malý Vostez v délce cca 200m jde po hranici lesa vlevo až k hrázi rybníka M. Vostez.
Odtud pokračuje hranice po hrázi Velkého Vostezu a po pravé straně rybníka Velký Vostez do
chobotu, dále pak po přítoku potoka, který jde po hraně lesa do míst zvaný „Doubkovo pole“, odkud se
stáčí severovýchodně opět po hraně lesa až do prostoru „Psí hlava“ k potoku, prochází pod hrází
rybníka zpět směrem k Penikovu, kde je opět po hraně lesa proti toku vody až na silnici Vlastkovec –
Stoječín. Hranice sousedí opět s honitbou Českých lesů. Od této křižovatky silnic prochází hranice
směrem západním a kopíruje hranici lesa honiteb Čes. Lesy v k.ú. Stoječín a Matějovec až do prostoru
cesty směr Nový svět . Zde pokračuje hranice po této cestě „Novosvětské“ až na N. Svět k „Hronovi“.
Zde tvoří sousední hranici honitby „České lesy“ a hranice byla o oboustranně shodně zakreslena do
map.Tímto je popis hranice ukončený, neboť zde navázal na popis hranice mezi HS Valtínov.

