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- Chlumec

sídlo honebního společenstva:

Hradišťko 4, 380 01 Dačice

Datum a číslo registrace:

28.1.2003

IČ:

60818743

Honební výbor:

DA- 07/2003Mt

starosta – Miroslav Kučera, Hradišťko 4,
380 01 Dačice
místostarosta – Miroslav Nováček, Chlumec 29,
380 01 Dačice
člen výboru – Jan Srb, Hradišťko 7, 380 01
člen výboru - Emil Pokorný, Chlumec 3, 380 01
člen výboru – Josef Habr, Chlumec 17, 380 01
 - 1597

Identifikace honebních pozemků:

ha

ZPF – 1092 ha
les – 451 ha
voda - 22 ha
ostatní – 32 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

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

IČO
00246476
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Slovní popis hranice
Popis hranice honitby – Chlumec Terčadlo je sestaven na základě dohod sepsaných se sousedy
navrhované honitby.
Hranice tvoří: Dačice – rozcestí u hotelu Dyje – řeka Dyje po jejím proudu k Toužínskému splavu
dálek Peckovému mlýnu přes Skalný splav, Hýkalův mlýn až za chatu ČSAD k cestě, která vede na
silnici Dačice – Staré Hobzí. Odtud pokračuje po kraji lesa a pole zvané Dačické díly, přes pole Pod
Nivami na Vnorovský potok. Po potoku pokračuje hranice na silnice Chlumec – Nové Dvory, po které
pokračuje na konec lesa /z levé strany/, kde hranice pokračuje po okraji lesa až do rohu pole zvané
Kopaniny. V tomto bodu se setkává hranice honitby Staré Hobzí, Třebětice a Chlumec.
Hranice pokračuje cestou směrem na Vlažičku, protíná lesní porost 634C a B, dále Táborskou nivu a
pokračuje po okraji lesa k domku p. Kovandu na Vlažičce, přes státní silnici Dačice – Jemnice a
pokračuje úvozovou cestou přes Brda, protíná lesní asfaltovou cestu, kde se stáčí vlevo k Hátě, před
křižovatkou Borek – Třebětice odbočuje vlevo a pokračuje po hrbaté cestě k rybníčku a po horní stěně
lesa cestou k pasece, kterou protíná na křižovatku Mánesovské cesty, po té pokračuje cca 250m a
odbočuje po cestě na vrchol Zadní hory, kde pokračuje směrem na budovu polesí Zavadilka na státní
silnici Dačice – Budíškovice. Dále pak Hranice pokračuje po státní silnici Budíškovice – Dačice přes
Borek do Dačic /Kapetovou ulicí/ na rozcestí u hotelu Dyje k řece Dyji.

