MĚSTSKÝ ÚŘAD

D AČICE

Odbor ži votního prost ředí

K RAJÍŘOVA 27, 380 13 D AČICE I

REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV – Dačice
Název honebního společenstva:

Dačice-Bílkov

sídlo honebního společenstva:

Bílkov 2, 380 01 Dačice

Datum a číslo registrace:

27.1.2003

IČ:

42409977

Honební výbor:

starosta – Milan Navrátil, Bílkov 2, 380 01 Dačice
místostarosta – Libor Vejslík, Malý Pěčín 1, 380 01
člen výboru – Hana Lovětínská, Velký Pěčín 46,
380 01 Dačice
člen výboru – MVDr. Miloš Břínek, Bílkov 27,
380 01 Dačice
člen výboru – Miroslav Ferdan, Dobrohošť 9,
380 01 Dačice
 - 2042

Identifikace honebních pozemků:

ha

ZPF – 1465 ha
les – 471 ha
voda - 34 ha
ostatní – 72 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

23.11.2012 – valná hromada (volba 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:
Hranice honebního společenstva Podyjí – Dačice probíhají takto: Od řeky Dyje po mostě v Dačicích ,
směrem východním po silnici Dačice – Borek, dále pak po silnici až na vrchol kopce „Zavadílka“. Po
této délce je sousední HS Terčadlo i Chlumec. N a kopci „Zavadilka“ se hranice pravoúhle stáčí směr
sever po hospodárnici, druhá cesta vlevo ke „Kompostům“ po hranicích katastru Dobrohošť, až za
úroveň „Bílkovské louky“, kde uhýbá kolmo do leva a navazuje na cestu Budíškovice – Jersice a dále
po této cestě až na hranice HS Hříšice, Červený Hrádek, Jersice. Zde končí hranice s HS Budíškovice.
Hranice zde znovu uhýbá kolmo do leva, po hranicích katastru Bílkov – Jersice kolem „Samkovy
pláně“, rovným směrem kolmo na potok Vápovka. Po tomto potoku pokračuje pod hranice Zájesky –
Janův kopeček, přetíná silnici Dačice – Hříšice, pokračuje středem louky po bývalé struze mezi lesy
Šafranice – Výrovce. Odtud pokračuje tato hranice směrem na vrcholek „Baba“ u M. Pěčína /po
katastrální hranici/, kde se pravoúhle křižuje do prava ve směru lesů Matůsky – Veliše u Jam /též po
hranicích katstru/. U Veliše pokračuje po hraně lesa až na hranice HS Černič „Rubášov – Radkov“.
Zde se uhýbá kolmo do leva po hranicích M. Pěčín – Černič. Po opuštění lesa Veliše kopíruje polní
hranici M. a V. Pěčín /též hranice okresů J. Hradec – Jihlava / kolmo přes les Cementárna, železniční
trať, louku a silnici Dačice – Telč. Od hraniční cedule u silnice směrem přes pole na stěnu lesa
Židovec – Korýtka, odtud úvozovou cestou na silnici K. Vydří – Myslůvka. Zde se hranice stáčí do
leva po silnici do K. Vydří /sousedí s HS Borovná/. Asi po 500m začíná sousední hranice HS
„Vlastník“ se sídlem v Dolních Němčicích. Tato hranice asi po 300m uhýbá ze silnice kolmo do leva
a po katastrální hranici /mezi/ až na mlýnskou cestu, přetíná kolmo silnici Dačice – Telč, pokračuje
k Pocestnému mlýnu na řeku Dyji. Po této řece se vrací zpět do Dačic k mostu do výchozího místa.

