MĚSTSKÝ ÚŘAD

D AČICE

Odbor ži votního prost ředí

K RAJÍŘOVA 27, 380 13 D AČICE I

REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV – Dačice
Název honebního společenstva:

Slavonice- Stálkov

sídlo honebního společenstva:

Stálkov 26, 378 81 Slavonice

Datum a číslo registrace:

10.3.2003

IČ:

71156291

DA-15/2003Mt

Honební výbor:

starosta – Ing. Antonín Tesař, Chvaletice 90,
671 02 Znojmo
místostarosta – Václav Novák, Stálkov 26,
378 81 Slavonice
člen výboru – Ing.Lenka Křiklánová, Č. Rudolec 15
v zast. Lesy České republiky, s.p.
člen výboru - Josef Urban, Horní nám. 525, 378 81
Slavonice, v zast. Město Slavonice

Identifikace honebních pozemků:

 - 757

ha

ZPF – 183 ha
les – 496 ha
voda – 28 ha
ostatní – 50 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

24.3.2012 valná hromada (volba členů honebního
společenstva)

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

IČO
00246476
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Slovní popis hranice honitby:
Popis začíná na křižovatce silnic Vlastkovec – Stoječín a Č. Rudolec – Stálkov, jde severním směrem
po okraji pozemků p.č. 721, 696/2, 714, 721, 759/1, 765/1, 767/1, 767/2, 767/3, 1737, 1738/2, 757/1,
757/2, 721, 725, 727/2, 2530/1, 2503, 580/1, 58/2, 578 na hranici mezi k.ú. Nová Ves a Vlastkovec,
po ní vpravo na silnici Vlastkovec – Stoječín a po této silnici vpravo asi 400m. Odtud kolmo vlevo po
lesním průseku kolem Grasselovy jeskyně až na lesní cestu Hluboká cesta, po ní pokračuje vlevo až
k odbočce lesní cesty vpravo směrem ke Spálené hájovně, při přechodu vodoteče z rybníka Troubný
odbočí po vodoteči vlevo (současně katastrální hranice k.ú. Vlastkovec – Slavonice), po ní až ke
vtoku rybníka Kančí, zde odbočí vlevo na lesní cestu kolem levého břehu rybníka Dolní Šatlava, po
této cestě až na úroveň hráze rybníka Šatlava, pokračuje po hrázi a po pravém břehu rybníka až na
okraj lesa vlevo, dále po okraji lesa až na silnici Slavonice – Stálkov. Tuto překročí a pokračuje po
lesní cestě na hráz rybníka Pstruží , po hrázi až na lesní cestu od Budky, dále po ní vpravo až
k odbočce katastru Stálkov – Slavonice vlevo od cesty, dále pokračuje po hranici katastrů až na silnici
Staré Město p. L. – Stálkov, tuto překročí a pokračuje po okraji lesa na lesní cestu Pašerácká, dále po
ní vpravo až na silnici Stálkov – Matějovec, pokračuje vpravo po této silnici asi 250m, dále vlevo po
okraji lesa do SV rohu p.p.č. 1787 a dále vpravo po hranici katastrů Stálkov – Stoječín a pak Stoječín
– Vlastkovec na lesní cestu Stárkovská, tuto překročí a po okraji lesa pokračuje zpět na křižovatku
silnic Vlastkovec – Stoječín a Č. Rudolec – Stálkov.

