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

Název honebního společenstva (HS)
Sídlo
Den a číslo registrace

Lázně Kynžvart

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)

09247548
Ing. Pavel Brandl, nar. 22 12 1957, Dolní Žandov
332, 354 93 Dolní Žandov

Identifikace honebních pozemků slovním
popisem hranice honitby

Hranice je popisována ve směru hodinových
ručiček. Výchozím bodem hranice honitby objekt
pošty v Lázních Kynžvart. Od pošty po silnici III.
třídy směr Kladská - za posledním objektem lázní
odbočuje hranice po silnici III. třídy vpravo ve
směru rozcestí Lázně Kynžvart – Mariánské
Lázně. Za lesní samotou A. Sedláčka odbočuje
hranice vpravo na Rašelinný potok - pokračuje
stále po něm až přes železnici na silnici III. třídy
Lázně Kynžvart - Valy. Po této cestě do obce Valy
až k propustku u obecního úřadu, kdy hranice
před obecním úřadem odbočuje doprava na
katastrální hranici, která kopíruje hranu lesního
komplexu. Po této katastrální hranici až na
pozemek p. č. 535 v k. ú. Valy u Mariánských
Lázní, kde hranice pokračuje po okraji tohoto
pozemku vpravo k Vonšovskému mlýnu a po
komunikaci od Vonšovského mlýna severně na
komunikaci z obce Valy vlevo k podjezdu pod
silnicí na silnici I. třídy Velká Hleďsebe -Stará
Voda. Po této silnici pokračuje až do obce Stará
Voda. Z Obce Stará Voda pokračuje hranice po
silnici I. třídy směr Cheb, zde odbočuje vpravo na
křižovatce a pokračuje po silnici III. tř. ve směru

Dolní Žandov 332, 354 93 Dolní Žandov
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Jiří Schleiss, nar. 18.3.1953, Sadová 330, 354 91
Lázně Kynžvart
Ing. Petr Potůček, nar. 30.6.1957, Malé náměstí
233, 354 91 Lázně Kynžvart
Ing. Dušan Ryšánek, nar. 5.7.1967, Kladská 1,
353 01 Mariánské Lázně
Ing. Petra Petráková, nar. 31.03.1983,
K Pramenům 249, Lázně Kynžvart
Václav Sedláček, nar. 9.2.1969, Okrouhlá 33,
350 02 Cheb
Jindřich Zíval, nar. 10.8.1972, Zámecká 191, 354
91 Lázně Kynžvart
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na „zámek“ Lázně Kynžvart na propustek. Zde
hranice uhýbá vlevo na Liptovský potok s po něm
okolo chatek dále při hranici lesního komplexu
až k pravostrannému přítoku Lipoltovského
potoka – Velký Bublák. Odtud vpravo po
katastrální hranici 150 m na potok Velký Bublák
a po něm a katastrální hranici 100 m před hráz
rybníka, kde se katastrální hranice vzdaluje od
potoka. Hranice pokračuje po katastrální hranici,
kde se opět napojuje na potok a po něm až na
severní okraj parcely č. 2350/4 v k. ú. Lázně
Kynžvart, kde hranice uhýbá vpravo po polní
cestě p. č. 2623/1 v k. ú. Lázně Kynžvart. Po této
cestě hranice pokračuje ke golfovému hřišti a
dále nad golfovým hřištěm po polní cestě podél
zahrádkářské kolonie do Lázních Kynžvartu na
silnici III. třídy směrem k poště, kde se hranice
spojuje.

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

