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

Drmoul - Trstěnice
Trstěnice 13, Trstěnice, 353 01 Mariánské
Lázně
2.4.2003, č. j. ŽP/03/677/Ně
71163611
Jaroslav Zeman, Trstěnice 110, Trstěnice,
353 01 Mariánské Lázně
František Hromíř, Horní Ves 39, Trstěnice,
353 01 Mariánské Lázně
Göran Wohlrab, Prameny 56, Prameny, 353
01 Mariánské Lázně
Jitka Bělohoubková, Drmoul 261, Drmoul,
353 01 Mariánské Lázně
Vladimír Janeček, Školní 19, Drmoul, 353 01
Mariánské Lázně
Výchozí bod: Hamrníky – křižovatka ulic Ladova a
Hlavní třída.
Hranice vede směrem z Hamrníků po hlavní cestě na
obec Drmoul až na konec Hamrníků, kde hranice
uhýbá vlevo po majetkové hranici Lesů ČR, s. p. a obce
Drmoul až na vodoteč a po vodoteči vlevo směrem na
koupaliště Lido. Zde hranice uhýbá vpravo po okraji
lesa až na polní cestu vedoucí do lesa (330 m), zde
uhýbá hranice vlevo po lesní cestě cca 160 m a uhýbá
vpravo po okraji p. p. č. 812/2 v k. ú. Drmoul a volně
pokračuje ve stejném směru na roh pozemku p. č.
2246/2 v k. ú. Trstěnice u Mariánských Lázní. Odtud
hranice přetíná p. p. č. 2246/1 v k. ú. Trstěnice u
Mariánských Lázní (mokřad) nejkratší možnou
spojnicí na lesní cestu p. p. č. 4164 v k. ú. Trstěnice u
Mariánských Lázní a po této cestě pokračuje jižním
směrem na lesní cestu vedoucí od „rozvodny“. Tuto
cestu přetíná na protější lesní linku vedoucí po levém
okraji p. p. č. 1571/11 v k. ú. Trstěnice u Mariánských
Lázní až na konec tohoto pozemku, kde hranice uhýbá
vlevo po lesní cestě cca 400 m a pak uhýbá vpravo na
hráz rybníka Senný. Po jeho hrázi jižním směrem na
rozhraní lesa a pole a dále stejným směrem hranice
pokračuje po okraji lesa na severní břeh Zaječího
rybníka a po jeho okraji a hrázi na silnici Trstěnice Chodová Planá. Odtud hranice pokračuje vpravo po
silnici na Trstěnice a po 250 m hranice uhýbá vlevo na
asfaltovou cestu na „Trstěnický zámeček“ a po ní až
na kraj lesa, kdy hranice uhýbá vpravo po okraji lesa.
Po tomto okraji lesa až severnímu okraji Kravského
rybníku a odtud hranice pokračuje vlevo po jeho
okraji až na hranu lesa a dále po hraně lesa po této
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hraně lesa probíhá hranice až na roh lesa u Bláznivého
rybníka a dále hranice kopíruje katastrální hranici k.
ú. Trstěnice u Mariánských Lázní až na okraj Černého
rybníka, zde uhýbá vpravo po hranici pozemku
Černého rybníka až na asfaltku ke hnojišti na
„Samotě“. Po této asfaltové cestě pokračuje hranice
na cestu Zadní Chodov – Trstěnice. Na křižovatce
s touto cestou odbočuje vpravo a po této cestě
pokračuje na vodoteč 588/9 v k. ú. Trstěnice u
Mariánských Lázní. Dále vlevo na zmíněnou vodoteč a
dále po okraji pole a remízku na hranici katastrálního
území. Dále vlevo po okraji pozemku p. č. 1305/2 v k.
ú. Zadní Chodov a ve stejném směru přes pole na
vodoteč a pak hranice uhýbá vpravo po okraji p. p. č.
2014/1 v k. ú. Zadní Chodov až na okraj lesa a dále po
okraji lesa na katastrální hranici k. ú. Zadní Chodov a
po ní vlevo 1550 m na lesní cestu, dále vlevo po lesní
cestě 160 m a pak vpravo po majetkové hranici
lesních pozemků Lesů ČR, s. p. a obce Trstěnice až na
hranu lesa a dále hranice pokračuje severně na okraj
„Tremlova pole“ a dále vpravo po jeho kraji na silnici
ve směru na Drmoul. Hranice překračuje tuto silnici a
pokračuje severně po okraji lesa, kde se napojuje na
Panský potok a něm pokračuje až na státní silnici
Drmoul – Velká Hleďsebe, kde po ní uhýbá vlevo (po
staré) do Velké Hleďsebe a u rybníka pokračuje
hranice vpravo po vodoteči ke Knížecímu rybníku až
na jeho hráz, kde hranice pokračuje vpravo po okraji
Velkého ostrovního rybníku a dále po okraji p. p. č.
1292/1 v k. ú. Úšovice, kde hranice kopíruje PR
Hamrnický mokřad na hráz Podhradského rybníku a
po jeho hrázi opět na hranici Hamrnického mokřadu
až na do zatáčky ulice Ladova, kde po ní pokračuje 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
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Odbor životního prostředí – státní správa myslivosti

