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 – 11/03

Údaje o honebním společenstvu (HS) Název : Honební společenstvo

Sídlo : Nádražní 308, Verneřice

Verneřice
Registrováno dne 6.5. 2003

IČO : 71 17 04 48

Pod číslem : 11/03
Údaje o orgánech honebního společenstva Jméno a příjmení :
Adresa trvalého pobytu :
Honební starosta :
Josef Douša st.
Nádražní 308, Verneřice
Honební místostarosta:
Miroslav Pisarčík
Členové výboru HS :

Oblouková 60, 405 02 Děčín

1. Josef Douša ml.
2. Karel Skružný

Příbramská 278, Verneřice
Verneřice 323

Sbírka listin (přílohy rejstříku HS) Stanovy HS : Schválené dne 25.9.2002 - celkem počet stran 6
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 :
. . 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: 6.5. 2003

Popis hranice:
Hranice honitby Verneřice je vedena v k.ú. Merboltice cestou od Merboltice č.p.
2276/5 od zemědělské usedlosti p. Hejnala ke spálenému stohu, kde se prudce ohýbá doprava
do osady Havraní. Z této osady pokračuje jižním směrem po veřejné cestě do obce Velká
Javorská, dále pokračuje po veřejné silnici z Velké Javorské do Louček, kde hlavní
komunikace protíná hranici okresu. Dále pokračuje po bývalé okresní hranici, kde protíná
Bobří potok a pokračuje po okresní hranici k osadě Pohorsko, kde uhýbá vpravo a pokračuje
po bývalé okresní hranici směrem na Bukovou Horu. Bukovou Horu obchází po bývalé
okresní hranici, kde se napojuje na silnici Buková hora-Příbram. Dále pokračuje po silnici
v Příbrami na křižovatku Příbram-Rychnov. Po této silnici pokračuje do Rychnova na náves,
kde se uhýbá vpravo po silnici Rychnov-Sluková-křižovatka Merboltice-Valkeřice a dále
pokračuje po silnici do Merboltice a obcí až k usedlosti p. Hejnala.

