Magistrát města Děčín
Rejstřík honebních společenstev
veden podle ust. § 28 odst. 1 a 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Evid. číslo honitby – 7/03

Údaje o honebním společenstvu (HS) Název : Honební společenstvo
Dobrná
Registrováno dne 25.3.2003

Sídlo : Dobrná 26
Dobrná 407 41
IČO : 46 71 77 31

Pod číslem : 7/03
Údaje o orgánech honebního společenstva Jméno a příjmení :
Adresa trvalého pobytu :
Honební starosta :
Jaroslav Hodík
Sídliště 659, Benešov n/Pl.
Honební místostarosta:
Václav Růžička

Jedlka 35, Malá Veleň

Členové výboru HS :
Hedvika Čechová

Sokolská 288, Česká Lípa

Sbírka listin (přílohy rejstříku HS) Stanovy HS : Schválené dne 22.02.2012 - celkem počet stran 6
Identifikace honebních pozemků (druh pozemku):
Lesní pozemky 544,0328 ha
zemědělská půda
Vodní plocha
18,6961 ha
ostatní plochy

852,772 ha
103,1510 ha

Zánik a likvidace honebního společenstva Den provedeného výmazu z rejstříku :
Právní důvod výmazu z rejstříku :
Zahájení likvidace HS :

Likvidátor – jméno, příjmení, trvale bytem :

* Přílohy -

Správce konkursní podstaty – jméno, příjmení,
trvale bytem :

•
•

prohlášení konkursu
zamítnutí návrhu konkursu
zahájení řízení o vyrovnání

- nehodící se škrtnout
Zápis do rejstříku HS provedl : Simona Kottková

Dne: 25.04. 2016

Popis hranice:
Výchozím bodem je průsečík katastrální hranice a Tyršova mostu v Děčíně. Od tohoto
bodu hranice pokračuje pravou stranou mostu, Tyršovou a Radniční ulicí, levou stranou
Masarykova náměstí, pravou stranou ulice Václavské, Pohraniční a Kamenické. Po opuštění
Děčína pokračuje pravou stranou silnice I. třídy č. 13 Děčín-Č. Kamenice, až ke křižovatce se
silnicí č. 25854 na Ludvíkovice. Zde přechází na levou stranu silnice I. třídy č. 13 Děčín-Č.
Kamenice a pokračuje až ke křižovatce v Huntířově se silnicí č. 26224 Huntířov-Dobrná na
jejíž pravou stranu přechází a pokračuje až do Benešova nad Ploučnicí. Dále je vedena
Husovou Palackého ul., levou stranou první uličky před nám. Míru, až k říčce Bystrá po
jejímž pravém břehu je vedena k řece Ploučnici. Levým břehem pak pokračuje až k soutoku
s řekou Labe, kde přechází na katastrální hranici vedenou řekou Labe a pokračuje po proudu
zpět do výchozího bodu.

