MĚSTSKÝ ÚŘAD

D AČICE

Odbor ži votního prost ředí

K RAJÍŘOVA 27, 380 13 D AČICE I

REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV – Dačice
Název honebního společenstva:

Třebětice

sídlo honebního společenstva:

Budíškovice- Ostojkovice 19, 380 01 Dačice

Datum a číslo registrace:

24.1.2003

IČ:

42409934

Honební výbor:

DA-04/2003Mt

starosta – Petr Švarc, Ostojkovice 19, Budíškovice
380 01 Dačice
místostarosta – Antonín Habr, Báňovice 9, 380 01
člen výboru – Bohuslav Přívětivý, Třebětice 66,
380 01 Dačice
člen výboru – Jiří Přívětivý, Dačice 456/V, 380 01
člen výboru – Josef Neshyba, Báňovice 14, 380 01
 - 2064

Identifikace honebních pozemků:

ha

ZPF – 1534 ha
les – 496 ha
voda - 17 ha
ostatní – 17 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

20.10.2012 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:
Severně od obce Třebětice na silnici Budíškovice – Dačice je myslivna Zavadilka. Odtud vede
hranice HS Třebětice okolo silnice směrem k Budíškovicím až na rozcestí, kde se stáčí doprava
směrem k Manešovicím až po meliorační stoku. Po této stoce odbočuje vlevo až po trasu vysokého
napětí. Po trase vysokého napětí až po meliorační stoku vedoucí od Mánesovského rybníčku. Hranice
se stáčí vlevo po této stoce a za několik metrů navazuje opět na trasu vysokého napětí do obce Louka
až ke kapličce U Felixe. Od této kapličky po katastrální hranici hranou pole až k cestě, kde se stáčí
k Louce a pokračuje dál po katastrální hranici hranou pole až k drenážní výpusti u Vlčí hory.Od této
výpusti pokračuje hranou pole a loukou až k melioračnímu mezníku u prvního topolu za rybníkem.
Od tohoto mezníku po katastrální hranici obcí na kraj lesa zvaný „Smrček“, kde navazují na cestu
kolem lesa. Po této cestě kolem lesa zvaného „Smrček“ až na silnici Dačice – Jemnice.Zde se stáčí
vlevo po silnici směrem k Jemnici až na cestu za Hájovnou, zde uhýbá vpravo. Po této cestě prochází
lesem až na jeho roh. Z tohoto rohu přechází louky na roh lesa zvaného Spojovací pole. Po jeho jižní
straně na můstek přes potok od Hříběcího rybníka. Z tohoto můstku po cestě na silnici Jemnice –
Staré Hobzí, kde končí les Bažantnice. Dále po silnici směrem na S. Hobzí po křižovatku, kde se stáčí
směrem na Pálovice a pokračuje cca 370m po silnici a odbočuje vpravo po hraně pole, která dělí
katastr až za Jalovčí. Dále přechází hráz Nového rybníka, stáčí se doprava a hranou pole až ke stoce
k Dvořáckému rybníku. Po této stoce proti proudu k druhému můstku a odtud směrem na křižovatku
na Hejnice. Od této křižovatky po katastrální hranici, kterou tvoří travnatá cesta, která přechází
v hraniční mez až na silnici Jemnice – S. Hobzí, kde se stáčí do leva a pak opět po katastrální hranici
vpravo, která je tvořena v těchto místech mezí až po lesík zvaný Borovičky. Tento lesík obchází po
jeho západní straně až na vodoteč. Po této vodoteči až na louku a dále po dobře znatelné katastrální
hranici, která dělí lesní celek Hájek a dále podél lesa až na kótu 513. Z této kóty podél polnosti Velké
Kopaniny podél lesa až na kótu 545. Z této kóty vede cesta směrem na Vlažičku, která protíná lesní
porost 634C a B a končí u Táborské nivy a dále po okraji lesa za domek pana Koraddu na státní
silnici Dačice – Jemnice, kterou protíná a pokračuje úvozovou cestou přes Brda a dále pak přes
asfaltovou lesní cestu po katastru obce Třebětice na Německou cestu, kde se stáčí vlevo k „Hátě“.
Před „Hátou“ odbočuje vlevo a pokračuje po hrbaté cestě až k rybníčku a po horní stěně lesa cestou
k pasece, kterou přetíná, na křižovatku Mánesovské cesty a po této pokračuje cca 250m a odbočuje po
cestě na vrchol Zadní hory. Odtud pokračuje na budovu polesí Zavadilka a končí na silnici
Budíškovice – Dačice.

