MĚSTSKÝ ÚŘAD

D AČICE

Odbor ži votního prost ředí

K RAJÍŘOVA 27, 380 13 D AČICE I

REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV – Dačice
Název honebního společenstva

HS Hříšice

sídlo honebního společenstva:

Hříšice 9, 380 01 Dačice

Datum a číslo registrace:

2.4.2003

IČ:

60816155

Honební výbor:

DA- 20/2003Mü

starosta – Radomil Novák, Hříšice 9,
380 01 Dačice
místostarosta – Vítězslav Kolář, Č. Hrádek 25,
380 01 Dačice
člen výboru – Petr Novák, Hříšice 62, 380 01
člen výboru – Jiří Cvrček, Červený Hrádek 18,
380 01
člen výboru – Milan Kučera, Hříšice 65, 380 01
 - 1823 ha

Identifikace honebních pozemků:

ZPF – 1188 ha
les – 539 ha
voda – 27 ha
ostatní – 68 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

9.11.2012 – valná hromada (volba honebního
výboru)

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

IČO
00246476
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Slovní popis hranice honitby:
Hranice začínáme popisovat,
od Trojmezí HS Bílkov, HS Hříšice a HS Budíškovice po cestě Budíškovice, Jersice, stále po okraji
lesy až na jeho konec.
Poté po okraji lesa nad obcí Jersice až na Znojemskou cestu, poté cestě na asfaltovou silnici
Budíškovice – Červený Hrádek.
Po ní zpět na křižovatku, dále hranici pokračuje po asfaltu směrem Majdalena až na křižovatku
Majdalena – Bohusoudov. Tomuto místu se říká u obrázku. Zde se stáčí doleva lesem dolů, až
k polím katastru Červený Hrádek. Pokračuje kolem lesa Majdalena až k poli Nová Říše. Zde mění
směr dolů k lesu Pazderna, zde tvoří hranici mez mezi poli. Od lesa se stáčí do žlíbku, kde prochází
lesem přes potok, louku a mezi poli vzhůru na hranice okreu JH – JI. Přechází přes silnici Č. Hrádek,
Nová Říše, dále po hranici polí katastru, až k lesu Ochoz. Stáčí se pod les, podél Pilského potoka. V
této podobě vytváří dlouhou hranici po celé délce lesa Ochozu. V prudkém ohybu se stáčí doprava,
kde kopíruje les na druhé straně. Podél lesa nahoru, kde odděluje samostatné lesíky a po katastru
směřuje k silnici Dolní Vilímeč – Dačice. Přechází přes tuto silnici po katastrální hranici polí,
směřuje k lesu Zahrádka. Zde se stáčí doprava k osamělému stromu. Pokračuje po cestě lesem, až po
kámen zvaný Trojcestný. Pokračuje okolo bývalé rozhledny, až k lesu Velíše. Tam se stáčí na pravý
úhel doleva, okolo lesa přes pole Nivy k silnici Malý Pěčín – Hříšice, přes ní dále na pole Vejcovce,
kde se stáčí doleva na les Šafranice. Tudy jde po struze mezi lesy Šafranice – Vejcovce. Přes Janův
kopeček přetíná silnici Hříšice – Dačice, podél lesa pokračuje dolů až k potoku Válivka. Hranice jde
po potoku směrem k Hříšici, až po hranice katastru obce Jersic. Zde se stočí doprava vzhůru, až na
trojmezí, na počátek našeho popisu.

