MĚSTSKÝ ÚŘAD

D AČICE

Odbor ži votního prost ředí

K RAJÍŘOVA 27, 380 13 D AČICE I

REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV – Dačice
Název honebního společenstva:

Písečné - Chvaletín

sídlo honebního společenstva:

Písečné-Slavětín 31, 378 81 Slavonice

Datum a číslo registrace:

15.4.2003

IČ:

424 09 748

Da-22/2003Mt

Honební výbor:

starosta – Ing. Zbyněk Homolka, Slavětín 31,
378 81 Slavonice
místostarosta – Vladimír Macků, Písečné 61,
378 81 Slavonice
člen výboru – Michal Ihnatišín, Slavětín 32,
378 81 Slavonice
člen výboru – Pavel Homolka, Plačovice 10,
378 81 Slavonice
člen výboru – Jiří Vaverka, Bratrská 163/1,
380 01 Dačice

Identifikace honebních pozemků:

 - 1345

ha

ZPF – 906 ha
les – 397 ha
voda - ha
ostatní – 42 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

14.9.2012 – valná hromada (volba členů honebního
výboru)

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

IČO
00246476
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Slovní popis hranice honitby:
Hranice začíná u mostu v obci Nové Hobzí po proudu Dyje ke kamennému mostu před obcí
Modletice. Zde přechází vpravo na silnici procházející obcí na rozcestí po silnici II. Třídy Písečné –
Slavonice, odtud směrem po silnici na Slavonice k rozcestí na obec Václavov. Zde po levé straně ve
směru od Písečné pokračuje hranice po nové lesní cestě porostem „Vexle“, dále podél stěny lesa na
jeho okraj, kde uhýbá po polní cestě mezi pozemky k Páralově boudě.
Odtud jde po polní cestě vlevo od rozcestí pokračuje vlevo k bývalé pískovně lesem. Od pískovny
pokračuje přímo vzhůru lesní cestou na křižovatku „Na Rozsocháči“. Odtud dál po lesní silnici a před
její mírnou levotočivou zatáčkou pokračuje rovně na st. Hranici s Rakouskem. Dále jde po st. Hranici
až k „Rapolecké cestě“. Po této cestě jde lesem a potom mezi poli k silnici II. Třídy, na kterou ústí u
Pajdlovy samoty a po ní vede až do Slavonic. Pak pokračuje při výjezdu ze Slavonic po silnici na
Staré Hobzí. Po 3,5 km uhýbá hranice vpravo a jde po okraji lesa do Chvaletína, pak po cestě opět na
okraj lesa k mostu přes Dyji.

