MĚSTSKÝ ÚŘAD

D AČICE

Odbor ži votního prost ředí

K RAJÍŘOVA 27, 380 13 D AČICE I
REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV – Dačice
Název honebního společenstva:

Volfířov – Velká Lhota

sídlo honebního společenstva:

Velká Lhota

Datum a číslo registrace:

24.2.2003

IČ:

71013016

DA-11/2003Mu

Honební výbor:

starosta – Novák František, Brandlín 24, Volfířov,
380 01 Dačice
místostarosta – Hes Zdeněk, Velká Lhota 15,
Volfířov, 380 01
člen výboru – Milan Magát, Řečice 15, Volfířov,
380 01 Dačice
člen výboru – František Michálek, Brandlín 4,
Volfířov, 380 01
člen výboru – Vejmělek Miroslav, Řečice 27,
Volfířov, 380 01
člen výboru – Klimeš Josef, Brandlín 26, Volfířov,
380 01
člen výboru – Milan Hes, Velká Lhota 58, Volfířov,
380 01 Dačice

Identifikace honebních pozemků:

 - 1478 ha

ZPF – 849 ha
les – 457 ha
voda - 51 ha
ostatní – 121 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

7.9.2012 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 honebního společenstva začíná na hlavní silnici směr na Dačice u „Háje“ pokračuje směrem
na jihozápad po katastru obce Volfířov a dále směrem na hlavní silnici a dále po katastru Řečice
Šach, kde je označena patníky a je vedena po celou dobu po lesní cestě.
Na konci lesa odbočuje na jih po katastru až k Volfířovskému potoku a po něm až k „Cihelně“. Zde je
hranice vedena po lesní cestě, která je současně katastrem až na konci lesa Hory. Po okraji lesa k.ú.
Velká Lhota pokračuje po hranicích až na katastr Brandlín. Zde odbočuje směrem na jihozápad lesem
a je rovněž označena patníky, až k rybníku Vlkův. Od tohoto rybníka je hranicí potok až na Klepák,
kolem stavení po kraji lesa a rybníka Klepák až na cestu k rybníku Maršov a po cestě lesem směrem
na hlavní silnici Studená. Nepatrná část hranice směrem na západ je po hlavní silnici a dále odbočuje
na místní komunikaci a po této až na kraj lesa. Zde je hranice vedena po kraji lesa, který je rovněž
označen patníky a to až na konec rybníka Chytrov. Od hraničního kamene vede přes potok, který je
přítokem do Chytrova. Za potokem pokračuje 100m stokou přes louku, až na lesní cestu, která tvoří
společnou hranici. Dále vede až k ústí meliorační skruže v lese a pokračuje po potoku. Zde je vedena
hranice po katastru obce Skrýchov, která je zároveň majetkovou hranicí a je označena patníky.
Hranice dále odbočuje lesem směrem na severovýchod a jde stále po katastru obce Řečice a to až na
katastr Mysletice. Poněvadž je to hranice nejen katastru, ale i kraje, je vedena až na východ lesa Háj.
Zde je vedena rovněž po katastru obce Řečice, krajem Háje po lesní cestě a navazuje na katastr Dolní
Němčice. Končí na hlavní silnici do Dačic, od které je veden popis na začátku označení.

