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 – 14/03

Údaje o honebním společenstvu (HS) Název : Honební společenstvo
Malšovice
Registrováno dne 6.10. 2003

Sídlo : Honební společenstvo Malšovice 121
405 02 Děčín
IČO : 71187634

Pod číslem : 14/03
Údaje o orgánech honebního společenstva Jméno a příjmení :
Adresa trvalého pobytu :
Honební starosta :
Ing. Vojtěch Sobotka
Arnoltice141, Arnoltice
Honební místostarosta:
Ing. Jiří Opat
Členové výboru HS :

Malšovice 112, Děčín

1. Jana Sobotková
2. František Martínek
3. Josef Lisa

Arnoltice 141, Arnoltice
Javory 21, Děčín
Malšovice č.p. 22

Sbírka listin (přílohy rejstříku HS) Stanovy HS : Schválené dne 6.3.2003 - celkem počet stran 6
Identifikace honebních pozemků (druh pozemku):
Lesní pozemky 368,5912 ha
zemědělská půda 943,8201 ha
Vodní plocha
7,0070 ha
ostatní plochy
2,5823 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 :

•

Zápis do rejstříku HS provedl : Simona Kottková

Dne: 01.02. 2016

Popis hranice honitby:
Hranice vzchází od řeky Labe v místech vyústění místní vodoteče do Labe, dále
přechází silnici I. třídy Děčín – Ústí nad Labem na křižovatku silnice Malšovice-Stará
Bohyně. Dále je vedena po silnici Malšovice-Stará Bohyně, kde na posledním přemostění
přechází Račí potok, dále je vedena po Račím potoce jižním směrem až k mostku a dále po
katastrální hranici Staré Bohyně. Dále pod lesem „Obora“ jižním směrem na katastrální
hranici Jílové u Děčína, lesním celkem „Skřivánčí vrch“, dále po katastrální hranici Jílové u
Děčína, Malšovice a Javory až na silnici Jílové-Čermná k bývalé okresní hranici mezi okresy
Ústí nad Labem a Děčín. Po této hranici vede až k potoku před „Hamplovým mlýnem“,
z něhož přechází na místní komunikaci a vede po ní až do Prosetína k domu č.p. 5. Odtud
přechází na cestu do lesa a dále jižním směrem na větrolam a zpět na bývalou okresní hranici
až do osady Maškovice na cestu dále vedoucí až k domu č.p. 67 v Dobkovicích. Odtud
přechází místní komunikaci k železničnímu podjezdu tratě v Dobkovicích, z níž se vrací přes
silnici I. třídy zpět k výchozímu bodu.

