MĚSTSKÝ ÚŘAD

D AČICE

Odbor ži votního prost ředí

K RAJÍŘOVA 27, 380 13 D AČICE I

REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV – Dačice
Název honebního společenstva:

Studená

sídlo honebního společenstva:

Horní Bolíkov 25, 378 53 Strmilov

Datum a číslo registrace:

5.2.2003

IČ:

42410401

DA- 09/2003 Ha

Honební výbor:

starosta – MgA. Tomáš Tichý,
Horní Bolíkov 9, Studená, 378 53
místostarosta – Oldřich Rásocha,
Světlá 2, Studená, 378 53
člen výboru – Jaroslav Antoňů,
Horní Bolíkov 59, Studená, 378 53
člen výboru – Radek Šára, V Kolotoči 508,
378 56 Studená
člen výboru – Vladimír Čech,
V. Javořické 473378 56 Studená
člen výboru – Ing. Petr Jiřík, Sumrakov 18,
Studená, 378 53

Identifikace honebních pozemků:

 - 2315

ha

ZPF – 1051 ha
les – 903 ha
voda - 43 ha
ostatní – 318 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

8.4.2009 valná hromada (volba honebního výboru)
3.11.2012 valná hromada (volba honebního výboru)
25.11.2016 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 začíná na silnici Světlá – Klátovec na hranici okresu. Pak jde po silnici a potokem se
napojuje na okresní hranici až ke Světelskému potoku proti proudu potoka přichází k lokalitě
„Kamenný“ a odtud prochází lesem k Bolíkovskému potoku a od něj přes silnici Mrákotín – Studená.
Po polní cestě probíhá lesem „Na březině“ na silnici Mrákotín – Sumrakov. Po ní jde asi 700m a
uhýbá po okraji lesa Březka, pak po lesní cestě na katastrální hranici k silnici Brandlín – Skrýchov.
Po ní přichází do Skrýchova uhýbá východně a po hranici kú. Skrýchov a po polní cestě dojde na
silnici Skrýchov Studená.Po ní se obrací jižně, uhýbá z ní po polní cestě s vodoteči probíhá po hranici
k.ú. H. Němčice na silnici. Po té až na okraj obce Studená, kde opět uhýbá zpět na katastrální
hranici.Po ní jde do lesa na okraji kú. Domašín. Zde probíhá po lesní cestě a okrajem lesa, překračuje
silnici Studená – Domašín a po hranici katastru se napojuje na polní cestu, po které asi po 1800m
přichází na silnici Světlá – Klátovec.

