
Městský úřad 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 – 12/03 
 Údaje o honebním společenstvu (HS) - 
Název : Honební společenstvo 
 

Krásný Studenec 

Sídlo : Krásný Studenec 35 

Registrováno dne 6.5. 2003 
 
 Pod číslem : 12/03 

IČO : 71 17 04 21 

  
Údaje o orgánech honebního společenstva - 
Jméno a příjmení : Adresa trvalého pobytu : 
Honební starosta : 

Ing. Vojtěch Sobotka 
 

Arnoltice 141, 407 14, Arnoltice 
Honební místostarosta: 

Jehlička Ladislav 
 

Krásný Studenec 164 
Členové výboru HS : 

1. Piroutek Jiří 
 

Krásný Studenec 32 

 
 Sbírka  listin (přílohy rejstříku HS) - 
Stanovy HS :  Schválené dne 25.9.2002 -   celkem počet stran  6 

Identifikace honebních pozemků (druh pozemku):  
Lesní pozemky   245,5046  ha                zemědělská půda   467,8886   ha   
Vodní plocha          3,6003  ha                ostatní plochy          28,2049   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  -     prohlášení konkursu 
   -     zamítnutí návrhu konkursu 
   -     zahájení řízení o vyrovnání  

Správce konkursní podstaty – jméno, 
příjmení, trvale bytem : 
 

• - nehodící se škrtnout 
• Zápis do rejstříku HS provedl : Ing. Antonín Novák    Dne:   6.5. 2003 

 

 

 

 

 

 

 



Popis hranice honitby: 

 Hranice vychází z průsečíku katastrální hranice Děčín-Podmokly a prvního (před 
Tyršovým mostem) železničního mostu přes Labe v Děčíně. Od tohoto výchozího bodu 
pokračuje západním směrem k podjezdu se silnicí spojující ul. Labské nábřeží s ul. Ústeckou. 
Po této silnici pokračuje dále až na křižovatku s ulicemi Labské nábř., Práce a Čs. mládeže. 
Od této křižovatky je hranice vedena pod viaduktem ul. Čs. mládeže pak Teplickou ul. až ke 
křižovatce s Oldřichovskou silnicí, na kterou přechází a jejíž pravou stranou pak pokračuje. 
Dále pak pravou stranou Alešovy a Synovské ul., na jejímž konci je vedena polní cestou do 
Krásného Studence, kde na křižovatce s místní komunikací odbočuje Z směrem a pokračuje 
po této komunikaci až na katastrální hranici Martiněves u Děčína - Krásný Studenec po níž je 
veden a J směrem přes Lotarův vrch, dále katastrální hranicí Jílové - Krásný Studenec až na 
katastrální hranici Staré Bohyně, po které je vedena Z směrem k mostku na Račím potoce, na 
který přechází. Na prvním přemostění se silnicí Malšovice - Stará Bohyně opouští Račí potok 
a přechází na tuto silnici, po které je vedena až do Malšovic, kde nejkratší možnou cestou 
přechází silnici I. třídy Děčín - Ústí nad Labem a pokračuje až na katastrální hranici řeky 
Labe, po které se vrací S směrem až do výchozího bodu. 


