REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV
§ 28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů
IDENTIFIKAČNÍ
ÚDAJE

Honební společenstvo Vysoká Pec
IČO: 47792892
Obchodní firma: Honební společenstvo Vysoká Pec
Právní forma: 761 – Honební společenstvo
Datum vzniku: 30.11.1992
Datum zániku:
Způsob zániku:
Starosta HS: Jaroslav Sýkora, 431 59 Vysoká Pec 144
Místostarosta HS: Vladimír Stránský, 431 14 Strupčice 41
Člen výboru: Havlíček Josef, 431 59 Vysoká Pec 75
Sídlo: - ulice: Vysoká Pec 144
- část obce: Vysoká Pec
- PSČ: 431 59
CZ-NUTS: CZ0422 Chomutov
Základní územní jednotka: 563501 Vysoká Pec
Územně technická jednotka: 788112 Vysoká Pec
Zemědělská
Lesní půda
Vodní plochy
Ostatní plochy
Celkem
půda
výměra
320
526
1
28
875
Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu je tvořena slovním
popisem hranice honitby.
Severní hranice společenstevní honitby začíná u Nivského mlýna na potoku Lužec,
probíhá po cestě nejdříve jihovýchodně, později severovýchodně směrem do obce Pyšná,
kterou prochází po místní asfaltové komunikaci na její severní okraj. Odtud severním směrem
po Souperské cestě až k odbočce lesní cesty, která vyúsťuje na Spodní laduňské cestě, tj.
severovýchodně. Dále pokračuje po Spodní Ládunské cestě až ke křížení s Kundratickým
potokem. Stáčí se na potok a pokračuje po jeho toku jižním směrem až ke křížení s cestou
vedoucí k hájovně Vysoká Pec. Po této cestě pokračuje stále jižním směrem až k silnici č. I/13
na níž se stáčí východním směrem až ke správní hranici okresů Chomutov – Most. Napojuje se
na železniční trať a pokra- čuje po železniční trati směrem na Chomutov až k mimoúrovňovému
křížení se silnicí na Jirkov, odbočky na Vysokou Pec. Pokračuje kolem areálu ovocných školek
na Červený Hrádek po místní komunikaci až k zámku Červený Hrádek a po místní komunikaci
až k obornímu plotu honitby Obora Červený Hrádek, dále pokračuje podél plotu až k Nivskému
potoku a proti toku potoka pokračuje až k Nivskému mlýnu, výchozímu bodu popisu.

Honební společenstvo Údlice
IČO: 68983468
Obchodní firma: Honební společenstvo Údlice
Právní forma: 761 – Honební společenstvo
Datum vzniku: 23.1.1999
Datum zániku:
Způsob zániku:
Starosta HS: Matys Milan, Husova 31, 431 41 Údlice
Místostarosta HS: Miloslav Síťař, Jiráskova 131, 431 41 Údlice
Člen výboru HS: Miroslav Novák, 431 41 Údlice
Sídlo HS: - ulice: Husova 1

-

-

část obce: Údlice

obec: Údlice
PSČ: 431 41
CZ-NUTS: CZ0422 Chomutov
Základní územní jednotka: 563382 Údlice
Územně technická jednotka: 772615 Údlice

-

Lesní půda

Vodní plochy

Zemědělská
půda

Ostatní
plochy

Celkem
výměra

1 115
74
42
53
1 284
Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu je tvořena slovním
popisem hranice honitby.
Výchozím bodem je místní tabule město Chomutov, silnice č. I/7 Chomutov –
Praha. Od této místní tabule hranice kopíruje uvedenou silnici až na křižovatku Nezabylice –
Hrušovany, stáčí se na silnici směrem na Hrušovany a pokračuje až na kótu č. 331. Zde se
stáčí na východ po polní cestě a po cca 100 m se obrací severním směrem zpět k silnici č. I./7.
Po této silnici se vrací zpět směrem na Chomutov. Po cca 325 m se stáčí severním směrem a
po majetkové hranici Pozemkového fondu ČR a ZD Chomutov v likvidaci přechází silnici
Hořenice – Bílence a pokračuje až k říčce Chomutovka. Napojuje se na Chomutovku a proti
toku pokračuje až k místu zvaném „Samota“. Pokračuje středem místa zvaném „Samota“ až na
levý okraj rokle a směřuje ke „Staré šachtě“ pravou strnou až na zpevněnou polní cestu. Po této
cestě se stáčí směrem k Pesvickému letišti. Na východním okraji Přečápelského lesíka
zpevněnou cestu opouští, kopíruje severní stranu lesíka a na jeho západním okraji se stáčí
směrem na jih k pískovně. Pod lesíkem se napojuje na vodoteč po níž pokračuje západním
směrem až na silnici Údlice – Otvice. Tuto silnici sleduje až ke kótě 365. Od této kóty se
napojuje na lesní cestu a po této cestě pokračuje západním směrem až do Chomutova
k Zadním Vinohradům a po okraji Chomutova se vrací jižním směrem až k výchozímu bodu
popisu na silnici I./7 Chomutov – Praha.

Honební společenstvo Strupčice
IČO: 69411344
Obchodní firma: Honební společenstvo Strupčice
Právní forma: 701 – Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Datum vzniku: 30.6.1999
Datum zániku:
Způsob zániku:
Starosta HS: Vladimír Stránský, 431 14 Strupčice 41
Místostarosta HS: Jiří Stránský, Na Stráni 625, 431 11 Jirkov
Člen výboru: Lukáš Stránský, 431 14 Strupčice 41
Sídlo: Strupčice 41
- část obce: Strupčice
- obec: Strupčice
- PSČ: 431 14
CZ-NUTS: CZ0422 Chomutov
Základní územní jednotka: 563358 Strupčice
Územně technická jednotka: 757 195 Strupčice
Lesní půda

Zemědělská
půda

Vodní plochy

Ostatní
plochy

Výměra celkem

2 063
7
17
158
2 245
Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu tvořena slovním
popisem hranice honitby.
Výchozím bodem popisu hranice honitby je trojmezí katastrálních území Škrle, Sušany,
Havraň na odtokovém příkopu do Velemyšlevské rokle. Od tohoto místa pokračuje severním
směrem po katastrální hranici Sušany – Havraň až na silnici Saběnice – Sušany. Stáčí se
směrem na Sušany a cca po 350 m pokračuje po katastrální hranici Sušany – Havraň směrem
na Malé Březno. U cihelny v blízkosti Malého Března se stáčí na hranici k.ú. Sušany –Malé
Březno a pokračuje až na silnici Hošnice – Malé Březno. Od cedule označující okres Most
pokračuje 50 m po asfaltové silnici na Malé Březno, napojuje se na provozní komunikaci.
V místě styku s větrolamem se hranice napojuje na větrolam a pokračuje až na hranu výsadby
na severní straně výsypky. Stáčí se doprava směrem na triangulační bod na hraně řezu Dolu

Vršany označující hranici okresů Chomutov a Most.Dále hranice pokračuje přes dobývací
prostor Vršany a Šverma po katastrální hranici okresů Chomutov a Most. Na severní straně
řezu Dolu Šverma se stáčí směrem k rekultivovaným pozemkům a pokračuje až na betonovou
komunikaci a cca po 70 m se stáčí směrem na trať Most – Chomutov. Po této trati pokračuje
směrem na Chomutov až k viaduktu silnice Jirkov – Zaječice, stáčí se na tuto silnici a pokračuje
směrem na Zaječice. Po cca 170 m se stáčí na hranice katastrálních území Vrskmaň – Otvice a
směre na samotu u Koblížků směřuje pod viadukt za jmenovanou samotou. Odtud jižním
směrem pokračuje po hranicích katastrů Vrskmaň – Otvice až do místa styku s polní cestou.
Napojuje se na tuto polní cestu a po ní pokračuje směrem do Pesvic až na silnici Chomutov –
Havraň. Po silnici pokračuje směrem na Havraň až na trojmezí katastrálních území Všestudy –
Strupčice – Sušany, stáčí se na jih a po hranicích katastrálních území Všestudy – Sušany
pokračuje až k Medvědí jámě, zde se stáčí východním směrem a pokračuje po hranicích
katastrálních území Sušany – Bílence. V místech styku s polní cestou se napojuje na
odvodňovací příkop, který tvoří hranici katastrálních území Sušany – Bílence. Napojuje se na
další odvodńovací příkop tvořící hranici katastrálních území Sušany – Škrle a po tomto příkopu
pokračuje přes komunikaci Sušany – Škrle až na trojrozhranní katastrálních území Sušany –
Škrle – Havraň. Zde se stáčí na rozhraní katastrálních územní Sušany – Havraň k výchozímu
bodu popisu hranic honitby Strupčice.

Honební společenstvo Obora Červený Hrádek
IČO: 7115806
Obchodní firma: Honební společenstvo Obora Červený Hrádek
Právní forma: 761 – Honební společenstvo
Datum vzniku: 18.12.2002
Datum zániku:
Způsob zániku:
Starosta HS: Ing.Čeněk Melcr, Máchova 1688, 436 06 Litvínov
Místostarosta HS: Ing.Vladimír Šoral, 431 59 Vysoká Pec 30
Člen výboru HS: Šoralová, 431 59 Vysoká Pec 30
Sídlo: - ulice: Červený Hrádek 12

-

-

část obce: Červený Hrádek

-

obec: Jirkov

PSČ: 431 11
CZ-NUTS: CZ0422 Chomutov
Základní územní jednotka: 563099 Jirkov
Územně technická jednotka: 660876 Červený Hrádek u Jirkova
Lesní půda

Vodní plochy

Zemědělská
půda

Ostatní
plochy

Celkem výměra

17
255
2
7
281
Identifikace honebních pozemků tvořena slovním popisem hranice společenstevní
honitby.
Hranice honitby Obora Červený Hrádek je zřetelně po celé délce ohraničena oborním plotem.
Začíná na severu na Nivském potoce, směrem na západ přechází k cestě Stará Bolebořská,
dále podél státní silnice Jirkov – Boleboř a před Jindřišskou uhýbá do luk. Na státní silnici se
napojuje znovu pod Jindřišskou a před Jirkovem se stáčí na Červený Hrádek. Pod zámkem
Červený Hrádek se hranice stáčí na východ, běží rovnoběžně se státní silnicí Jirkov – Vysoká
Pec, protíná cestu Stará Bolebořská a pokračuje proti proudu Nivského potoka na sever, podél
lesní školky Drmaly. Za drmalskou hájovnou pokračuje oborní plot podél lesní cesty K hájovně
Drmaly a končí na výchozím bodě na Nivském potoce.

Honební společenstvo Březenec – Blatno
IČO: 72754818
Obchodní firma: Honební společenstvo Březenec-Blatno

Právní forma: 701 – Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Datum vzniku: 23.12.2002
Datum zániku:
Způsob zániku:
Starosta HS: Sýkora Jaroslav, 431 59 Vysoká Pec 144
Místostarosta HS: Ing.Jiří Leitner, J.B.Foerstera 765, 431 11 Jirkov
Člen výboru: Ing.Pavel Moravec, Březenec 255, 431 11 Jirkov
Sídlo HS: - ulice: Březenec 36

-

-

část obce: Březenec

-

obec: Jirkov
PSČ: 431 11
CZ-NUTS: CZ0422 Chomutov
Základní územní jednotka: 563099 Jirkov
Územně technická jednotka: 660809 Březenec
Lesní půda

Zemědělská
půda

Vodní plochy

Ostatní
plochy

Celkem výměra

921
723
17
99
1 760
Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu je tvořena slovním
popisem hranice honitby.
Výchozím bodem popisu hranice společenstevní honitby Březenec – Blatno je Černý most
v Jirkově odkud vede severním směrem po silnici na Písečnou, dále odbočuje na silnici
směrem na Březenec k areálu kovovýroby a kolem tohoto areálu pokračuje po silnici
k přehradní nádrži Jirkov. Po levém břehu přehradní nádrže Jirkov vede až do údolí Malé Vody.
Údolím Malé Vody pokračuje k odbočce mezi lesními odděleními 127 B a 132 B, C na lesní
cestu ke křižovatce „U sudu“, dále pokračuje po lesní asfaltové cestě na silnici Květnov –
Orasín a odtud po silnici směrem na Orasín na křižovatku „U Pompla“. Od křižovatky vede
hranice směrem na Mezihoří na státní silnici Chomutov – Kalek, pokračuje směrem na Kalek až
na hranici lesních oddělení 106 B a 106 C. Přechází přes louku podél lesa až na
Staroblatenskou cestu, tuto překračuje směrem k jihozápadu lesním průsekem mezi odděleními
109 C a 108 B, překračuje cestu Novoblatenskou a podél potoka údolím mezi odděleními 112
B, A a 113 A, B, 114 A, B pokračuje až na hranici LS Klášterec nad Ohří a LS Litvínov, kde se
napojuje na hranici s honitbou Bezručovo Údolí a pokračuje jižním směrem po Novodomské
cestě k přehradní nádrži Kamenička. Dále pokračuje hranice vlevo po obvodové komunikaci
přehrady po cestě až na náves do Bečova a dále po silnici do Blatna na státní silnici. Po státní
silnici směrem na Chomutov pokračuje hranice asi 400 m pod odbočku na Hrádečnou, napojuje
se na polní cestu až k mezi, pak šikmo přes louku k mostku cesty do Hrádečné, kde se
napojuje na potok a dále po potoce pod Partyzánem pokračuje až k silnici Březenec –
Chomutov (sídliště Březenecká), pokračuje po silnici k lesoparku k podjezdu silnice I./13 a po
této silnici pokračuje směrem k Černému mostu v Jirkově, výchozímu bodu popisu.

Honební společenstvo Droužkovice - Březno u Chomutova
IČO: 75013371
Obchodní firma: Honební společenstvo Droužkovice-Březno u Chomutova
Právní forma: 761 – Honební společenstvo
Datum vzniku: 1.1.2003
Datum zániku:
Způsob zániku:
Starosta HS: Rostislav Vaňous, 431 44 Droužkovice 31
Místostarosta HS: Miroslav Mašata, 431 44 Droužkovice 42
Člen výboru: Vlastimil Petrlík, Dostojevského 4281, 430 01 Chomutov
Sídlo: - ulice: J.Švermy 31

-

-

část obce: Droužkovice

-

-

obec: Droužkovice

PSČ: 431 44
CZ-NUTS: CZ0422 Chomutov
Základní územní jednotka: 563056 Droužkovice
Územně technická jednotka: 632 597 Droužkovice
Lesní půda

Vodní plochy

Zemědělská
půda

Ostatní
plochy

Celkem výměra

866
19
10
168
1 063
Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu jer tvořena slovním
popisem hranice společenstevní honitby.
Výchozím bodem popisu společenstevní honitby je přeložka železniční trati Chomutov –
Březno, po cestě od lesíka „Vajksle“ přes cestu Droužkovice – Spořice, přes potok Hačka po
odpadu z rybníka na cestu směrem severovýchodním na křižovatku cest, po cestě směrem
severozápadním na jihozápadní obchvat Chomutova. Na silnici se stáčí směrem ke kruhovému
objezdu, na kruhovém objezdu se dostává na silnici číslo I/7 a směrem z Chomutova na Prahu
pokračuje až na křižovatku do obce Březno u Chomutova. Hranice pokračuje po silnici až do
obce Březno u Chomutova, kde pod bývalou kotelnou se stáčí vlevo a za opuštěnými
hospodářskými staveními pokračuje do osady Střezov až k vyústění na silnici Březno – Kadaň.
Po této silnici pokračuje až k hrázi Nechranické přehradní nádrže a na počátku hráze se stáčí
na břeh přehradní nádrže, který kopíruje západním směrem až k části přehrady zasahující
k silnici na Kadaň. V těchto místech silnici přechází severním směrem, pokračuje přes
železniční trať po komunikaci směrem k bývalému hřbitovu v Čachovicích, dále po komunikaci
přes výsypku Březno k odbočce na bývalou obec Čachovice a dále komunikační cestou podél
„Montážního místa Březno“. Hranice pokračuje severovýchodním směrem podél linky vysokého
napětí 35 kV až na přeložku trati Chomutov – Březno a po této trati se vrací západním směrem
zpět k výchozímu bodu popisu hranice honitby.
Honební společenstvo Bezručovo Údolí
IČO: 71158600
Obchodní firma: Honební společenstvo Bezručovo Údolí
Právní forma: 761 – Honební společenstvo
Datum vzniku: 1.4.2003
Datum zániku:
Způsob zániku:
Starosta HS: Ing.Zbyněk Šobr, V Zahradách 4600, 430 03 Chomutov
Místostarosta HS: Ing.František Vohralík, Bezručova 4577, 430 03 Chomutov
Člen výboru HS: Zdeněk Kopecký, Smetanova 281, 431 01 Spořice
Sídlo: - ulice: Hora Svatého Šebestiána 65

-

-

část obce: Hora Svatého Šebestiána

-

obec: Hora Svatého Šebestiána

PSČ: 431 82
CZ-NUTS: CZ0422 Chomutov
Základní územní jednotka: 563064 Hora Svatého Šebestiána
Územně technická jednotka: 641812 Hora Svatého Šebestiána
Lesní půda

Vodní plochy

Zemědělská
půda
224

650

6

Ostatní
plochy

30

Celkem
výměra

910

Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu je tvořena slovním
popisem hranice honitby.

Výchozím bodem popisu hranice společenstevní honitby je osada Bečov. Odtud
pokračuje do obce Blatno na silnici Chomutov – Blatno a po této silnici směrem na Chomutov
až ke styku silnice s pravostranným přítokem Březeneckého potoka. Dále po jeho toku až
k silnici Březenec – Chomutov a po této silnici pokračuje až na křižovatku se silnicí I./7, stáčí se
směrem na sever, pokračuje k obci Domina na vyústění na polní cesty. Napojuje se na tuto
polní cestu a po ní pokračuje až do Bezručova Údolí na říčku Chomutovka. Pokračuje proti toku
říčky až na křižovatku silnice vedoucí Bezručovým Údolím se silnicí na Bečov a po této silnici
pokračuje až do Bečova, výchozímu bodu popisu.

Honební společenstvo Úbočí u Výsluní II
IČO: 71173111
Obchodní firma: HS Úbočí u Výsluní II
Právní forma: 761 – Honební společenstvo
Datum vzniku: 27.5.2003
Datum zániku:
Způsob zániku:
Starosta HS: Tomáš Grill, Slepá I. 166/13, 142 00 Praha 4 – Lhotka
Člen výboru HS: Josef Lacman, 431 83 Výsluní 230
Sídlo: - ulice: Kýšovice 16/38

-

-

část obce: Kýšovice

-

obec: Výsluní

PSČ: 431 83
CZ-NUTS: CZ0422 Chomutov
Základní územní jednotka: 563498 Výsluní
Územně technická jednotka: 787787 Sobětice u Výsluní
Lesní půda

Zemědělská
půda

Vodní plochy

Ostatní
plochy

Celkem výměra

75
5
80
Identifikace honebních pozemků společenstevní honitby je tvořena slovním popisem
hranice honitby.
Hranice společenstevní honitby je tvořena trvalým a v terénu zřetelným oplocením.

Honební společenstvo Spořice
IČO: 71173625
Obchodní firma: Honební společenstvo Spořice
Právní forma: 761 – Honební společenstvo
Datum vzniku: 5.6.2003
Datum zániku:
Způsob zániku:
Starosta HS: Josef Ješetický, Úzká 77, 431 01 Spořice
Místostarosta HS: Václav Kordulík, Smetanova 292, 431 01 Spořice
Člen výboru HS: Ing.Pavel Tůma, Málkov 53, 430 01
Sídlo: - ulice: Úzká 77
- část obce: Spořice
- obec: Spořice
- PSČ: 431 01
CZ-NUTS: CZ 0422 Chomutov
Základní územní jednotka: 563340 Spořice
Územně technická jednotka: 752851 Spořice

Lesní půda

Vodní plochy

Ostatní plochy

Celkem výměra

Zemědělská
půda
516
94
39
114
763
Identifikace honebních pozemků společenstevní honitby je tvořena slovním popisem
hranice společenstevní honitby.
Výchozím bodem hranice společenstevní honitby je přeložka trati Chomutov – Březno, po
cestě od lesíka „Vajksle“ přes cestu Droužkovice – Spořice, přes potok Hačka po odpadu
z rybníka na cestu směrem severovýchodním na křižovatku cest, po cestě směrem
severozápadním na jihozápadní obchvat Chomutova, po jižním okraji města na silnici I/13 a po
této silnici až ke statku „Ušák“. Dále hranice honitby pokračuje směrem severovýchodním na
železniční trať Kadaň – Chomutov k přírodní památce „Merkur“ v lokalitě sklípek, kde jižní
hranici tvoří viditelný styk báňské činnosti s rostlým terénem. Hranice pokračuje směrem
východním k Ochranným valům Černovice a po jejich jižním okraji ke stávající trati Chomutov –
Březno u Chomutova, odtud po přeložce železniční trati na cestu k lesíku „Vajksle“, výchozímu
bodu popisu hranic honitby.

Honební společenstvo Jindřišská
IČO: 72754893
Obchodní firma: Honební společenstvo Jindřišská
Právní forma: 761 – Honební společenstvo
Datum vzniku: 14.12.2002
Datum zániku:
Způsob zániku:
Starosta HS: Jaroslav Zvurský, U Stadionu 1504, 431 11 Jirkov
Místostarosta HS: Pavel Král, B.Pacholíka 1056, 431 11 Jirkov
Člen výboru: Josef Neuberg, Žižkova 391, 431 11 Jirkov
Sídlo HS: U Stadionu 1504
- část obce: Jirkov
- obec: Jirkov
- PSČ: 431 11
CZ-NUTS: CZ 0422 Chomutov
Základní územní jednotka: 563099 Jirkov
Územně technická jednotka: 660761 Jirkov
Lesní půda

Vodní plochy

Ostatní plochy

Celkem výměra

Zemědělská
půda
320
510
17
23
870
Identifikace honebních pozemků společenstevní honitby tvořena slovním popisem
hranice honitby.
Výchozím bodem popisu hranice společenstevní honitby je železniční viadukt
silnice na Vrskmaň. Pokračuje severním směrem přes silnici I/13 směrem k ovocným sadům a
podél areálu Sadů a školek Jirkov pokračuje po cestě na Červený Hrádek, dále po místní
komunikaci až k zámku Červený Hrádek a pod zámkem se napojuje na oborní plot honitby
„Obora Červený Hrádek“. Stáčí se severním směrem a kopíruje plot obory přes cestu „Stará
Bolebořská“ a pokračuje až k potoku Lužec. Dále pokračuje proti toku uvedeného potoka až
k Nivskému mlýnu. Zde odbočuje na lesní cestu vedoucí do Boleboře, kopíruje hranici honitby
„Boleboř“ ve vlastnictví města Jirkov, odbočuje po cestě směrem severním k chatám a na cestu
„Pod Liškovnou“. Kopíruje kraj lesa a pokračuje až k Horskému hotelu Svahová. Od hotelu
pokračuje po cestě k hájovně na Svahové, zde se napojuje na státní silnici a pokračuje směrem
na Boleboř přes křižovatku silnic Boleboř – Kalek, pokračuje obcí Boleboř až na křižovatku
směrem na Orasín, stáčí se do Orasína a pod Orasínem se napojuje na lesní cestu vedoucí
k Jirkovské přehradě. U Jirkovské přehrady pokračuje jižním směrem po silnici vedoucí
od Jirkovské přehrady do Jirkova. Na začátku Jirkova se stáčí směrem na Písečnou a po státní
silnici pokračuje až na silnici I/13, stáčí se východním směrem a po této silnici pokračuje

k přehradní nádrži Kyjice, napojuje se na železniční trať a po železniční trati pokračuje až
k viaduktu, výchozímu bodu popisu.

Honební společenstvo Stráž
IČO: 71176128
Obchodní firma: Honební společenstvo Stráž
Právní forma: 761 – Honební společenstvo
Datum vzniku: 12.5.2003
Datum zániku:
Způsob zániku:
Starosta HS: Ing.Jiří Görg, 431 59 Vysoká Pec
Místostarosta HS: Miroslava Pilíková
Člen výboru: Jaroslav Říha, Výletní 5268, 430 01 Chomutov
Sídlo: - ulice: Školní 5336
- část obce: Chomutov
- obec: Chomutov
- PSČ: 430 01
CZ – NUTS: CZ0422 Chomutov
Základní územní jednotka: 562971 Chomutov
Územně technická jednotka: 652458 Chomutov I
Lesní půda

Vodní plochy

Ostatní plochy

Celkem výměra

Zemědělská
půda
560
296
34
890
Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu je tvořena slovním
popisem hranice honitby.
Z obce Hora Svatého Šebestiána po silnici č. I/7 přes osadu Nová Ves u Křimova a
dále až k odbočce na lesní cestu před obcí Křimov.Po této cestě přes železniční trať Chomutov
– Vejprty až k rybníku „U Opálky“. Po hrázi dále po lení cestě přes bývalou osadu Stráž až do
osady Menhartice, na křižovatku lesních cest. Odtud po lesní cestě na kraj lesa a po kraji lesa
až na křížení železniční trati s potokem. Po toku potoka až k říčce Chomutovka a dále přes
říčku až na lesní silnici „Gruntálka“ a po této silnici zpět do obce Hora Svatého Šebestiána
k výchozímu bodu popisu na silnici I/7.

Honební společenstvo Všestudy
IČO: 71219901
Obchodní firma: Honební společenstvo Všestudy
Právní forma: 761 - Honební společenstvo
Datum vzniku: 7.6.2004
Datum zániku:
Způsob zániku:
Starosta HS: Jiří Kejř, Všestudy 19, 431 11 Jirkov
Místostarosta HS: Ing.Karel Bouda, Raná u Loun - Hrádek 22, 439 24
Člen výboru: Ludmila Kučerová, Všestudy 57, 431 11 Jirkov
Sídlo
- ulice: Všestudy 19
- část obce: Všestudy
- obec: Všestudy
-PSČ: 431 11
CZNUTS: CZ 0422 Chomutov
Základní územní jednotka: 563480 Všestudy
Územně technická jednotka: 787469 Všestudy
Zemědělská půda Lesní půda

Vodní plochy

Ostatní plochy

Celkem výměra

742
1
4
11
758
Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu je tvořena slovním popisem
hranice honitby:
Výchozím bodem popisu hranice honitby „Všestudy“ je křižovatka u letiště v Pesvicích,
pokračuje po silnici směrem na Údlice a cca po 400 m opouští silnici a napojuje se na polní
cestu směrem na východ, navazuje na vodoteč ve stejném směru a cca po 500 m se lomí
směrem na severovýchod po mezi a pokračuje až na okraj Přečápelského lesíka. Pokračuje
podél lesíka až na východní okraj a tím směrem pokračuje až na starou „Pražskou cestu“. Na
této cestě se hranice stáčí na jihozápad a obchází zemědělský pozemek na kopci zvaném
„Homole“, přechází cestu do Nezabylic a pokračuje po hraně řezu staré pískovny až na další
polní cestu. Zde se stáčí na severovýchod a opětně navazuje na starou „Pražskou cestu“. Celá
tato hranice je společnou hranicí s honitbou „Údlice“ a dále navazuje na hranici honitby „Škrle“.
Ta probíhá po staré „Pražské cestě“ asi 400 m na jihovýchod a lomí se na polní cestu směrem
na Hošnice. Po cca 500 m navazuje na hranici s honitbou „Strupčice“ a pokračuje po mezi až
na silnici Hošnice - Pesvice. Přechází silnici, překračuje vodoteč a stáčí se směrem na
severozápad po hraně mezi polem a silně zarostlou vodotečí. Dále se od vodoteče plynule
vzdaluje po zarostlé mezi rozdělující pole a navazuje na polní cestu Strupčice - Všestudy. Po
této cestě se vrací zpět ke hraně mezi polem a potokem a dále pokračuje směrem na
severozápad po potoce a navazuje na silnici Hošnice - Pesvice u „Pesvického remízku“. Po této
silnici pokračuje směrem přes Pesvice až na křižovatku u Pesvického letiště, výchozímu bodu
popisu hranice honitby.

Honební společenstvo Otvice

IČO: 75064359
Obchodní firma: Honební společenstvo Otvice
Právní forma: 761 – Honební společenstvo
Datum vzniku: 9.11.2005
Datum zániku:
Způsob zániku:
Sídlo:
- ulice: Nádražní 134
- část obce: Otvice
- obec: Otvice
- PSČ: 431 11
CZ-NUTS: CZ0422 Chomutov
Základní územní jednotka: 563277 Otvice
Územně technická jednotka: 716961 Otvice

Zemědělská
půda

Lesní půda

Vodní plochy

Ostatní plochy

Celkem výměra

713

13

9

97

832

Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu je tvořena slovním
popisem hranice honitby:
Výchozím bodem popisu hranice honitby „Otvice“ je podjezd pod železniční tratí
Chomutov – Most silnice Jirkov – Zaječice. Hranice kopíruje silnici až do osady zaječice, kde
silnici opouští a pokračuje dále jižním směrem po místní komunikaci ze Zaječic do Okořína
k vodárně. U vodárny se hranice stáčí na polní cestu a po této cestě pokračuje až do Pesvic.
V Pesvicích se napojuje na státní silnici, stáčí se směrem západním, pokračuje přes
Pesvickou křižovatku za kterou se napojuje na polní cestu a po této cestě pokračuje až
k městu Chomutov. Na okraji města se stáčí na sever a podél městské zástavby pokračuje až
na silnici Chomutov – Otvice. Stáčí se směrem na Otvice a pokračuje až k hrázi Velkého
Otvického rybníka. Po hrázi rybníka pokračuje až k železniční trati Chomutov – Most. Napojuje
se na místní komunikaci vedoucí k vodárně a u vodárny se stáčí zpět jižním směrem, vyúsťuje
na silnici Chomutov – Otvice a po této silnici přes Otvice směrem na Jirkov pokračuje až
k podjezdu železniční trati. Stáčí se na železniční trať a po železniční trati Chomutov – Most
pokračuje směrem na východ až k podjezdu silnice Jirkov – Zaječice, výchozímu bodu popisu
hranice honitby.

