REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený dle ust. § 28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Název honebního společenstva (HS)
Sídlo
Den a číslo registrace
Identifikační číslo osoby HS
Honební starosta
(jméno, příjmení, adresa místa trvalého
pobytu)
Honební místostarosta
(jméno, příjmení, adresa místa trvalého
pobytu)
Členové honebního výboru (mimo
honebního starosty a místostarosty)
(jméno, příjmení, adresa místa trvalého
pobytu)
Identifikace honebních pozemků slovním
popisem hranice honitby

Vysočany u Ovesných Kladrub
Ovesné Kladruby 15, Ovesné Kladruby, 353
01 Mariánské Lázně
20.12.2012, č. j. OZP/12/3703, reg. č.:
5/2012/206
01303660
Libor Lúdik, Ovesné Kladruby 19, Ovesné
Kladruby, 353 01 Mariánské Lázně
Libor Kožíšek, Ovesné Kladruby 5, Ovesné
Kladruby, 353 01 Mariánské Lázně
Jiří Kodajek, Vlkovice 13, Vlkovice, 353 01
Mariánské Lázně

Výchozí bod: osada Skláře, křižovatka komunikací
Mariánské Lázně, Skláře a Chotěnov.
Z výchozího místa po silnici přes Skláře na konec
letiště, dále vlevo po polní cestě a proti proudu Kosího
potoka až ke katastrální hranici (okresní), pokračovat
po katastrální hranici přes Kosí potok na silnici
Chotěnov – Holubín. Dále pokračuje hranice přes
silnici po této katastrální hranici severovýchodním
směrem až do průsečíku s komunikací Martinov,
Holubín. Dále po této komunikaci severním směrem
do osady Martinov. Pod osadou Martinov hranice
odbočuje vpravo po polní cestě k bývalé hájence
Martinov až k lesu, dále vlevo podél lesa dolů až
ke staré lesní cestě podél Jilmového potoka.
Pokračuje dále vpravo přes starý brod až na novou
asfaltovou lesní cestu, po nové lesní cestě přes brod
až k odbočce vlevo na přibližovací linku lesním
porostem 257 C 2a přes Jilmový potok na skládkoviště
pod Vysočanami. Od skládkoviště pokračuje vlevo
vzhůru severovýchodním směrem po nové svážnici,
kde hranice kopíruje katastrální hranici (okresní) až
pod Vysočany. Potom hranice odbočuje vlevo na
starou lesní cestu na Vysočany podél Vysočanského
potoka, míjí odbočku na Vysočany a pokračuje až na
okraj lesa, kde se napojuje na katastrální hranici
(okresní) Ovesné Kladruby a Výškovice. Dále
postupuje po této hranici východním směrem až
k průsečíku katastrálních hranic (okresů) katastrů O.
K., Výškovice, Bezvěrov a dále po polní cestě směrem
na osadu Bezvěrov. Dále po majetkové hranici
pozemku 42/5 v k. ú. Bezvěrov severním směrem
k rybníku po jeho levém břehu stále severním
směrem k malému rybníku a dále korytem potoka

REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený dle ust. § 28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

stále severním směrem a severovýchodním směrem
až k průsečíku s polní cestou. Dále pokračuje po této
polní cestě až ke křižovatce s komunikací Mrázov O.
K. Z této křižovatky pokračuje směrem západním po
komunikaci Mrázov - O. K. až na hranice katastru, kde
se železnice nejvíce přiblíží silnici, pak vede hranice po
železniční trati až před Ovesné Kladruby, do místa kde
se zase železnice nejvíce přiblíží silnici. Hranice se
lomí ostře vpravo od železnice nejkratším směrem
severně k lesu, kopíruje stále Podhorenský les zase až
jižním směrem na železniční trať. Dále pokračuje po
železnici až na přejezd silnice Ovesné Kladruby –
Závišín a po silnici pokračuje až do Závišína. Na
západním okraji osady Závišín odbočuje severním
směrem po polní cestě a později odbočuje
severozápadním směrem na Polom, až za Polomskou
školku, zde jde hranice vlevo směr město, kde
kopíruje hranice lesních porostů 833 A, 832 A, 829 A,
827 A až na cestu směrem na golfové hřiště. Zde
hranice odbočuje vpravo k rybníčku Kamzík po hrázi
až na silnici Závišín – Mar. Lázně dále po této
komunikaci směrem do města a z ní odbočuje po
severních okrajích města Mar. Lázně k hlavní
komunikaci (ul. Hlavní třída) přes město. Z tohoto
místa pokračuje jižním směrem přes celé město (a po
silnici Mar. Lázně – Plzeň) až do výchozího bodu.

Zánik HS včetně dne a právního důvodu
výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace HS včetně jména,
příjmení a adresy místa trvalého pobytu
likvidátora
Zahájení insolvenčního řízení, prohlášení
konkurzu, jméno, příjmení (obchodní
firma) insolvenčního správce

Zpracoval:
MěÚ Mariánské Lázně
Odbor životního prostředí – státní správa myslivosti

