MĚSTSKÝ ÚŘAD

D AČICE

Odbor ži votního prost ředí

K RAJÍŘOVA 27, 380 13 D AČICE I

REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV – Dačice
Název honebního společenstva:

Staré Hobzí

sídlo honebního společenstva:

Vnorovice 14, Dačice 380 01

Datum a číslo registrace:

5.3.2003

IČ:

42409942

Honební výbor:

DA- 14/2003 ha

starosta – Kamil Rod, Staré Hobzí 121, 378 71
místostarosta – Jan Srb, Hradišťko 4, 380 01 Dačice
člen výboru – David Hofbauer, Vnorovice 4,
38001 Dačice
člen výboru – Miroslav Kučera, Hradišťko 4,
380 01 Dačice
člen výboru – Bohuslav Kutil, Staré Hobzí 160,
378 71
 - 1459

Identifikace honebních pozemků:

ha

ZPF – 1144 ha
les – 303 ha
voda – 12 ha
ostatní – 0 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

18.2.2013 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 honitby začínají severně od obce Nové Hobzí v místě styku pozemní komunikace vedoucí
z Nového Hobzí do Starého Hobzí a řeky Moravské Dyje.
Od místa styku probíhá hranice proti toku řeky, až na hranice katastrálního území obce Vnorovice. Za
pozemní komunikací dále hranice vedou na rozhraní pole/ les a přímkou přes pole na ohyb
Vnorovského potoka. Dále proti proudu na pozemní komunikaci vedoucí z obce Chlumec do obce
Nové Dvory, která vede lesním porostem. Na konci lesního porostu se stáčí na východ a vede po
severním okraji lesa Kopaniny až na hranici katastrálního území obce Nové Dvory a obce
Ostojkovice. Po této hranici až na hranici katastrálního území Staré Hobzí a po této hranici až na
hranici okresu Třebíč. Odtud po pozemní komunikaci do obce Panenská a z okraje obce po přístupové
cestě k hájence na okraj lesa a po okraji lesa směrem na sever a rozhraním pole / louka na cestu
vedoucí z obce Hejnice do obce Veselíčko. Po 400m uhýbá na okraj lesa a po okraji lesního
komplexu vede až na pozemní komunikaci vedoucí z obce Nové Hobzí do obce Staré Hobzí k místu
styku s řekou Moravská Dyje.

