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 – 2/03

Údaje o honebním společenstvu (HS) Název : Honební společenstvo

Sídlo : Velká Bukovina, 407 29

Velká Bukovina
Registrováno dne 5.3. 2003

IČO : 467 174 21

Pod číslem : 2/03
Údaje o orgánech honebního společenstva Jméno a příjmení :
Adresa trvalého pobytu :
Honební starosta :
Ing. Jaroslav Jílek
Skalice u České Lípy 384, 471 17 Skalice u
České Lípy
Honební místostarosta:
Ing. Milan Šlambor
Velká Veleň 109, 405 02 Děčín
Členové výboru HS :
1.Franclová Hana
2. Ing. Rudolf Drnec

Čs. armády 1122, Benešov nad Ploučnicí,
407 22
Velká Bukovina 407 29, č.p. 43

3. Pavel Meglen

Fučíkova 429, 407 21 Česká Kamenice

Sbírka listin (přílohy rejstříku HS) Stanovy HS : Schválené dne 24.11. 2002 - celkem počet stran 6
Identifikace honebních pozemků (druh pozemku):
Lesní pozemky
280 ha
Louka
324 ha
Vodní plocha
2 ha
Ostatní plochy 122 ha
Orná půda
586 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 :
. . 2003
* Přílohy - prohlášení konkursu
- zamítnutí návrhu konkursu
- zahájení řízení o vyrovnání
* - nehodící se škrtnout

Správce konkursní podstaty – jméno, příjmení,
trvale bytem :

Zápis do rejstříku HS provedl :Ing Antonín Novák

Dne: 5.3.2003

Popis hranice:
Hranice začíná v Benešově nad Ploučnicí, na starém mostě přes řeku Ploučnici.
Pokračuje proti proudu po pravé straně řeky Ploučnice až do obce Starý Šachov na most přes
řeku Ploučnici, kde po silnici č. 262 pokračuje po levé straně až do Žandova, kde na první
křižovatce od obce Starý Šachov zahýbá doleva na silnici č. 263, směr Velká Bukovina až do
obce Karlovka, kde na křižovatce odbočuje doleva směrem na Malou Bukovinu a pokračuje
dále po silnici až do obce Dolní Habartice. Zde na první křižovatce odbočuje doleva směrem
na Benešov nad Ploučnicí a vede po silnici až na starý most přes řeku Ploučnici a ve městě
Benešov nad Ploučnicí, kde byl slovní popis hranic také zahájen. Na uvedených
komunikacích se hranice honitby nachází vždy po levé straně silnice.

