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

Honební společenstvo
Název :
Sídlo :

Ctiboř
Ctiboř 30
347 01 Tachov

Den registrace :

01.02.2011

Číslo registrace :

17 - 2011 - 206

IČO :

737 39 359

Honební starosta
Jméno a příjmení :
Adresa trvalého pobytu :

Honební místostarosta
Jméno a příjmení :
Adresa trvalého pobytu :

Další členové honebního výboru
Jméno a příjmení :
Adresa trvalého pobytu :
Identifikace honebních pozemků
slovním popisem hranice honitby

3

ing. Jiří KAŠPÁREK
Štokov 4
348 15 Planá
Jaroslav Hruška
Větrná 1824
347 01 Tachov

Eduard Malačina
Ctiboř 75
347 01 Tachov
Výchozím bodem je silnice z Tachovu na Chodský Újezd. Na
křižovatce před obcí Chodský Újezdem se nachází křižovatka na
obec Štokov a po této silnici až k hranici lesa, kde dále pokračuje
po této hranici lesa až na hranici k.ú. Ctiboř – k.ú.Štokov . Po této
hranici pokračuje dál na západ mezi zmiňovanými katastry, kde
pokračuje mezi k.ú.Ctiboř a k.ú.Halže až na kraj lesa. Po této
hranici lesa pak dál až trvalému oplocení volného výběhu koní a
po něm dál na komunikaci Halže – Žďár. Po ní směrem na obec
Žďár, odkud se po 700m hranice odklání západním směrem po
katastrální hranici pozemku Lesů ČR p.č.552. Po ní pak dál na
západ, jihozápad a jihovýchod, kde se napojuje na kraj lesa a po
tomto okraji pokračuje jižním směrem dál po intravelánu obce
Halže až na veřejnou komunikaci Halže – Horní Výšina. Zde se
lomí lomí západním směrem po této komunikaci až na mostek
přes potok Ševcovský. Po něm pak ve směru toku až na veřejnou
komunikaci Dolní Výšina – Svobodka, po které hranice pokračuje
až do obce Svobodka. Z obce Svobodka, pak hranice pokračuje
dál směrem na obec Tachov a odklání se u Úpravny vody
Svobodka po jejím jihovýchodním oplocení v přímce až na cestu
vedoucí k vodojemu. Dále hranice pokračuje rovně po východním
okraji remízu až na okraj lesa a po něm dál po souběžné hranici s
elektrovodem až k řece Mži. Po ní pak dál ve směru toku až do
obce Tachov.
.

Zánik honebního společenstva
Dne :
Důvod výmazu :

Zrušení honebního společenstva
Dne :
Důvod zrušení :

Vstup do likvidace
Dne :
Likvidátor :
Jméno a příjmení :
Adresa trvalého pobytu :

Prohlášení konkursu
Dne :
Správce konkursní podstaty
Jméno a příjmení :
Adresa trvalého pobytu :

Zamítnutí návrhu na prohlášení
konkursu pro nedostatek majetku
Dne :

Zahájení řízení o vyrovnání
Dne :

Identifikace honebních pozemků
Viz :

Složka honitby

č.3 Ctiboř

Zpracoval:
MěÚ Tachov

Výchozím bodem je silnice z Tachovu na Chodský Újezd. Na
křižovatce před obcí Chodský Újezdem se nachází křižovatka
na obec Štokov a po této silnici až k hranici lesa, kde dále
pokračuje po této hranici lesa až na hranici k.ú. Ctiboř –
k.ú.Štokov . Po této hranici pokračuje dál na západ mezi
zmiňovanými katastry, kde pokračuje mezi k.ú.Ctiboř a
k.ú.Halže až na kraj lesa. Po této hranici lesa pak dál až
trvalému oplocení volného výběhu koní a po něm dál na
komunikaci Halže – Žďár. Po ní směrem na obec Žďár,
odkud se po 700m hranice odklání západním směrem po
katastrální hranici pozemku Lesů ČR p.č.552. Po ní pak dál
na západ, jihozápad a jihovýchod, kde se napojuje na kraj lesa
a po tomto okraji pokračuje jižním směrem dál po intravelánu
obce Halže až na veřejnou komunikaci Halže – Horní Výšina.
Zde se lomí lomí západním směrem po této komunikaci až na
mostek přes potok Ševcovský. Po něm pak ve směru toku až
na veřejnou komunikaci Dolní Výšina – Svobodka, po které
hranice pokračuje až do obce Svobodka. Z obce Svobodka,
pak hranice pokračuje dál směrem na obec Tachov a odklání
se u Úpravny vody Svobodka po jejím jihovýchodním
oplocení v přímce až na cestu vedoucí k vodojemu. Dále
hranice pokračuje rovně po východním okraji remízu až na
okraj lesa a po něm dál po souběžné hranici s elektrovodem
až k řece Mži. Po ní pak dál ve směru toku až do obce
Tachov.

