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REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV – Dačice
Název honebního společenstva:

Dešná

sídlo honebního společenstva:

378 73 Dešná 19

Datum a číslo registrace:

18.9.2002, DA-01/2002 Ri

IČ:

42409322

Honební výbor:

starosta – Ing. Josef Kolář, Lovčovice 15,
675 31 Jemnice
místostarosta – MVDr. František Štokr, Dešná 37,
378 73
člen výboru – Milan Svoboda, Dešná 92, 378 73
člen výboru – Bohumil Bártík, Chvalkovice 24,
378 81 Slavonice
člen výboru – Miroslav Dufek, Slavonice 587,
378 81
 - 2794

Identifikace honebních pozemků:

ha

ZPF – 2365 ha
les – 275 ha
voda - 29 ha
ostatní – 125 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

20.4.2012 – 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:
Jižní hranici honitby Dešná tvoří státní hranice. Na západě pak na okraji lesa „Přídovky“ uhýbá
severně asi 800m a potom podél vodoteče přechází silnici Rancířov – Písečné a na severním okraji
Cikánského lesa se napojuje na katastrální hranici kú. Dešná. Po ní přechází pole „U cikánky“ a
odděluje pozemky „Ve třešních“ a „Podkova“ a přechází na silnici Županovice – Dešná. Po té běží
asi 200m a pak se vrací po vodoteči na katastrální hranici. Ta pak prochází polem „U Chvalkovic“ a
západně obíhá „Haserův les“ pak se napojuje na vodoteč až k silnici Chvalkovice – Lovčovicemi. Pak
přímkou přechází pole „Pod Vsí“ na silnici Menhartice – Dešná, jde po ní 100m ke křížku. Potom
opět uhýbá na východ přímkou přes pole „Pod lesem“, přechází na polní cestu a po ní a současně po
hranici okresu Třebíč přebíhá k Želetavce. Po této říčce pak hranice pokračuje až k hranici s okresem
Znojmo, kterou pak kopíruje až na státní hranici.

