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 – 15/13

Údaje o honebním společenstvu (HS) Název : Honební společenstvo

Sídlo : Lipová 200, 407 21, Česká Kamenice

Česká Kamenice - Huníkov
Registrováno dne: 12.03.2013

IČO : 01 49 13 26

Pod číslem : 15/13
Údaje o orgánech honebního společenstva Jméno a příjmení :
Adresa trvalého pobytu :
Honební starosta :
Ing. Hana Štejnarová
Jateční 759, 407 21 Česká Kamenice
Honební místostarosta:
Ing. Lubomír Tůma
Členové výboru HS :

Lipová 678, 407 21 Česká Kamenice

1.
Sbírka listin (přílohy rejstříku HS) Stanovy HS : Schválené dne 30.08.2012 - celkem počet stran 3
Identifikace honebních pozemků (druh pozemku):
Lesní pozemky 422,0 ha
zemědělská půda 1707,0 ha
Vodní plocha
2,0 ha
ostatní plochy
569,0 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: 14.03.2013

Popis hranice:
Výchozím bodem je křižovatka silnic Č. Kamenice – Jánská a Markvartice – Jánská, č. 2613
v Jánské. Hranice probíhá pravou stranou silnice z Jánské do Markvartice (č. 26312), kde
přechází silnici I. třídy č. 13 a pokračuje pravou stranou silnice Markvartice – veseléKerhartice č. 2639 až na křižovatku se silnicí II. třídy č. 263 Č. Kamenice – HuníkovKarlovka. Dále je hranice vedena pravou stranou silnice vedoucí do Mistrovi a Nového
Oldřichova a dále pak směrem do K. Šenova. Před K. Senovém cca 100m pokračuje pravou
stranou místní komunikace až do centra K. Šenova na křižovatku se silnicí Volfartice- K.
Šenov, dále polevé straně této komunikace až na křižovatku se silnicí I. třídy č. 13 Nový BorK. Šenov-Č. Kamenice. Polevé straně pokračuje až do Č. Kamenice, kde na mostku s říčkou
Kamenice přechází na pravou stranu a pokračuje po místních komunikacích přes náměstí 28.
října na n. Míru v Č. Kamenici. Dále je hranice vedena pravou stranou Smetanovi ul. 5.
května a Tyršovou ul. na Jánskou. Dále pak pokračuje pravou stranou silnice č. 25860 do
výchozího bodu v Jánské.

