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 – 1/11

Údaje o honebním společenstvu (HS) Název: Honební společenstvo Děčín
Registrováno dne 31.12.2011
Pod číslem : 1/11
Údaje o orgánech honebního společenstva Jméno a příjmení :
Honební starosta : Václav Kožený
Honební místostarosta: Aleš Vodička
Členové výboru HS :
1. Ing. Milan Šlambor

Sídlo: Hoštice nad Labem čp.1, Děčín XXIX
IČO :

Adresa trvalého pobytu :
Hoštice nad Labem čp.1., 40502, Děčín XXIX
Polská 1760/4, 405 02 Děčín VI
Ženíškova 2173/1, 400 11 Ústí nad Labem

Sbírka listin (přílohy rejstříku HS) Stanovy HS : Schválené dne 22.04.2009 - celkem počet stran 5
Identifikace honebních pozemků (druh pozemku):
Lesní pozemky
943,2211 ha
zemědělská půda
Vodní plocha
43,5468 ha
ostatní plochy

376,1120 ha
114,3338 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 :

•
•

prohlášení konkursu
zamítnutí návrhu konkursu
zahájení řízení o vyrovnání

- nehodící se škrtnout
Zápis do rejstříku HS provedla : Simona Kottková

Dne: 31.12.2011

Slovní popis hranice honitby Děčín
Výchozím bodem je myšlený průsečík společné katastrální hranice „Těchlovice nad Labem a Dobkovice“
a bodem pravého břehu soutoku řeky Labe a Rychnovského potoka. Od tohoto bodu pokračuje hranice po
pravém břehu Rychnovského potoka až do místa, kde podtéká pod silnicí „Děčín-Těchlovice“. Zde se
vrací levou stranou zmíněné silnice zpět na křižovatku se silnicí „Přední Lhota-Babětín-Rychnov“. Po
této silnici je vedena její pravou stranou až do Rychnova ke křižovatce se silnicí „Rychnov-Fojtovice“,
kde přechází na levou stranu této silnice a pokračuje směrem na Fojtovice. Na křižovatce s polní cestou
vedoucí do Lesné (cca 860 m vzdušnou čarou) přechází na pravou stranu polní cesty a pokračuje po ní až
do Lesné na křižovatku se silnicí „Boletice-Lesná-Velká Veleň“. Zde odbočuje směrem na Velkou Veleň
a pravou stranou silnice pokračuje až k mostu přes řeku Ploučnice v Malé Veleni. Levým břehem řeky
Ploučnice pak hranice pokračuje po proudu až k soutoku s řekou Labe v Děčíně. Zde přechází na
katastrální hranici vedenou řekou Labe a pokračuje po ní proti proudu zpět do výchozího bodu.
Poznámka:
Při označování stran silnic je brán směr silnice od výchozího do konečného bodu uvedeného v textu.

