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 – 5/03

Údaje o honebním společenstvu (HS) Název : Honební společenstvo

Sídlo : Tichá 385/5, 408 01 Rumburk

Česká Kamenice
Registrováno dne 25.3.2003

IČO : 46 71 78 54

Pod číslem : 5/03
Údaje o orgánech honebního společenstva Jméno a příjmení :
Adresa trvalého pobytu :
Honební starosta :
Ing. Jaroslav Junek
Honební místostarosta:

Tichá 385/5, 408 01 Rumburk

Ing. Jaromír Adamčík
Členové výboru HS :

Jateční 660, 407 21 Česká Kamenice

1. Ota Buršík

Nymburská 1995, 407 47 Varnsdorf

Sbírka listin (přílohy rejstříku HS) Stanovy HS : Schválené dne 17.12. 2002 - celkem počet stran 7
Identifikace honebních pozemků (druh pozemku):
Lesní pozemky
637,2586 ha
zemědělská půda
Vodní plocha
3,2075 ha
ostatní plochy

270,8213 ha
25,4387 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:
Výchozím bodem je nám. v České Kamenici po silnici vedoucí do Kunratic, dále po
okresní silnici směrem do Lipnice, kde hranice odbočuje, vlevo na polní cestu vedoucí nad
Lipnickou roklí do obce Líska. Tam přechází na místní komunikaci, po níž vede středem obce
Horní Líska, kde odbočuje po místní komunikaci vpravo a vyúsťuje u autobusové zastávky
Horní Líska na silnici. Česká Kamenice-Chřibská, po které pokračuje až k mostku na
Medvědími dírami a pak po vodoteči až na zpevněnou lesní svážnici na okresní cestu Křížový
Buk-Mlýny a po ní pokračuje až do obce Mlýny na křižovatku, kde odbočuje vpravo na
okresní silnici Mlýny-Horní Kamenice a dále navazuje v Horní Kamenici na hlavní silnici
Chřibská-Česká Kamenice po níž pokračuje do výchozího bodu, tj. na náměstí v České
Kamenici.

