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 - 4

Údaje o honebním společenstvu (HS) Název : Honební společenstvo

Sídlo : Jílové

Jílové
Registrováno dne 25.3.2003

IČO 00 26 14

Pod číslem :4/03
Údaje o orgánech honebního společenstva Jméno a příjmení :
Adresa trvalého pobytu :
Honební starosta :
Petr Schlösinger
Honební místostarosta:

Na Palouku 70, 407 01 Jílové

Jaroslav Reisig
Členové výboru HS :

Pod Lesem 261, 407 01Jílové

1. Jana Hašková

Palackého 1225/17, 405 02Děčín IV

Sbírka listin (přílohy rejstříku HS) Stanovy HS : Schválené dne 6.12. 2002 - celkem počet stran
Identifikace honebních pozemků (druh pozemku):
Lesní pozemky
614,5400 ha
zemědělská půda
666,2202 ha
Vodní plocha
1,2756 ha
ostatní plochy
74,89402 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: 25.3. 2003

Popis hranice honitby:
Hranice začíná lávkou u přehrady v Martiněvsi přes Jílovský potok, pokračuje jižním
směrem cestou k železnici a po ní směrem k ž.st. Martiněves až do míst, kde jí podtéká
Martiněvský potok. Po potoce proti proudu k lesu a po jeho okraji JZ směrem k ústí lesní
cesty a po ní směrem k cestě Krásný Studenec-Jílové, kterou protíná a pokračuje po
katastrální hranici Jílové přes hřeben kopce „Lotarův vrch“ s vyústěním na hranici pole-les a
pokračuje krajem lesa ke „křížku“ u cesty zvané „telefonka“. Po cestě „telefonce“ k obci
Bohyně a asfaltovou cestou, posléze polní cestou pod lesem „Skřivánčí vrch“. Zde pokračuje
po katastrální hranici Jílové, po větrolamu západním směrem mezi pozemky Jílové-Javory. Po
zmíněné katastrální hranici na polní cestu Jílové-Čermná ke kostelu v Čermné a dále silnicí
v krmné na silnici č. 13, kterou protíná a prochází silnicí v obci Kamenec. V ohybu silnice
v Kamenci pokračuje lesní cestou místně zvanou „Buldozerka“, kolem vodárny za „Holým
vrchem“ a dále cestou „Kamenka“ na silnici Jílové-Sněžník. Po silnici směrem Jílové na
rozcestí pod bývalou šachtou a dále po asfaltové svážnici východním směrem do ohybu
zmíněné cesty. Následně roklí na silnici č. 13 k výchozímu bodu-lávce přes Jílovský potok.

