Městský úřad 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 – 9/03

Údaje o honebním společenstvu (HS) Název : Honební společenstvo

Sídlo : MK AGRO, 407 42 Huntířov

Huntířov
Registrováno dne 28.3. 2003

IČO : 46 71 76 25

Pod číslem : 9/03
Údaje o orgánech honebního společenstva Jméno a příjmení :
Adresa trvalého pobytu :
Honební starosta :
Milan Kopsa
Ludvíkovice 207, 407 13 Ludvíkovice
Honební místostarosta:
Ing. Jiří Kalivoda
Členové výboru HS :

Huntířov č.p. 73

1. JUDr. Karel Čáda

E. Krásnohorské 40, Děčín II

Sbírka listin (přílohy rejstříku HS) Stanovy HS : Schválené dne - celkem počet stran
Identifikace honebních pozemků (druh pozemku):
Lesní pozemky
616,6574 ha
zemědělská půda
Vodní plocha
31,0367 ha
ostatní plochy

924,825
97,7374

ha
ha

Zánik a likvidace honebního společenstva Den provedeného výmazu z rejstříku :
Právní důvod výmazu z rejstříku :
. . 2003
Zahájení likvidace HS :
Likvidátor – jméno, příjmení, trvale bytem :
* Přílohy •
•

. . 2003
prohlášení konkursu
zamítnutí návrhu konkursu
zahájení řízení o vyrovnání

Správce konkursní podstaty – jméno,
příjmení, trvale bytem :

- nehodící se škrtnout
Zápis do rejstříku HS provedl : Ing. Antonín Novák

Dne: 28.3. 2003

Popis hranice honitby:
Hranice honitby vychází od křižovatky silnice č. 13 do obce Ludvíkovice, dále po
silnici III. třídy přes Ludvíkovice až na křižovatku Kámen-Srbská Kamenice, kde pokračuje
do Nové Olešky, dále pokračuje až na křižovatku u bývalého vojenského prostoru, tam
pokračuje vpravo po silnici III. třídy do obce Markvartice. Přechází na silnici č. 13 ve směru
na Děčín. Na křižovatce u restaurace Kapitán odbočuje vlevo po silnici III. třídy směrem na
Horní Habartice, po které prochází až na odbočku k vlakovému nádraží Markvartice. Dále
pokračuje po železniční trati ve směru Varnsdorf k železničnímu přejezdu silnice č. 13 u
Markvartic. Tam pokračuje po silnici č. 13 až do výchozího místa.

