MĚSTSKÝ ÚŘAD

D AČICE

Odbor ži votního prost ředí

K RAJÍŘOVA 27, 380 13 D AČICE I

REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV – Dačice
Název honebního společenstva:

Peč

sídlo honebního společenstva:

Peč, 380 01 Dačice

Datum a číslo registrace:

4.12.2002

IČ:

60819456

DA- 03/2002Mt

Honební výbor:

starosta – Jan Štěrba, B. Smetany 206,
38001 Dačice
místostarosta – Ladislav Janák, Peč 38,
38001 Dačice
člen výboru - Ing. Jaroslav Pokorný, Cizkrajov
58, 378 81 Slavonice
člen výboru – František Kaláb, Peč 22,
380 01 Dačice
člen výboru – Marie Hronová, Peč 67,
380 01 Dačice
člen výboru – Stanislav Skořepa, Peč 13,
38001 Dačice
člen výboru – Josef Lokes, Peč 75, 38001 Dačice

Identifikace honebních pozemků:

 - 1621

ha

ZPF – 1365 ha
les – 225 ha
voda - 4 ha
ostatní – 27 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 členů honebního
společenstva, úprava výměry)
Bankovní spojení
ČS, a. s., Jindřichův Hradec
č. ú. 0603143369/0800

IČO
00246476
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Slovní popis hranice honitby:
Hranice začíná v Toužíně řekou Dyjí, pokračuje až na katastrální území sousedící s katastrem
Cizkrajov, kde prochází sto metrů lesem a vychází na pole a krajem lesa vzdáleností 300m vstupuje
do lesa, kde rozděluje katastr obcí Peč a Cizkrajov. Vychází z lesa a přechází přímo k zastávce ČSD
Peč. Vstupuje na příchozí silnici a stáčí se polní cestou osázenou topolama, vzdáleností asi 1 km,
vstupuje do lesního komplexu a pokračuje hranicí katastrálního území Peč. Vychází u státního
rybníka, kde pokračuje krajem lesa až do míst, kde navazuje na meliorační stoku a přechází vozovku
Lidéřovice – Český Rudolec a dále pokračuje krajem lesa asi 300m, kde se prudce stáčí vpravo a
pomyslnou čarou přechází na kraj lesa, kde se stýká s hraniční stokou a pokračuje katastrálním
územím Lidéřovice sousedícím s k.ú. Lipolec. Tato hranice pokračuje v délce asi 2 km, navazuje na
meliorační stoku, po které pokračuje až k silnici Dačice – Slavonice. Zde se stáčí vpravo, pokračuje
po silnici 200m, kde se stáčí prudce vlevo a navazuje na polní cestu Lidéřovice – Toužín. Prochází
kolem obce Toužín, kde navazuje na mostě s řekou Dyjí.

