Rejstřík honebních společenstev (dále jen HS) vedený Městským úřadem
Česká Třebová podle § 28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“)

Rejstřík honebních společenstev vedený Městským úřadem Česká Třebová, jako příslušným
orgánem státní správy myslivosti podle ustanovení § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), je podle ustanovení § 28 odst. 1 zákona
o myslivosti veřejný seznam, jehož součástí je sbírka listin obsahující stanovy honebního
společenstva. Podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona o myslivosti je rejstřík honebních společenstev
každému přístupný. Každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si na své náklady kopie a výpisy. Na
požádání vydá orgán státní správy myslivosti úřední potvrzení o zápisu nebo o tom, že zápis není
proveden.
Dne 14. 05. 2009
Vytvořil Ing. Tomáš Šťastný

tel: 465 500 188

email: tomas.stastny@ceska-trebova.cz
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Název HS

Sídlo HS

IČ HS

Česká Třebová - Semanín

Semanín 95
560 02 Česká Třebová

47500000

Číslo registrace HS
Den registrace HS
Číslo zápisu do rejstříku HS
Den zápisu do rejstříku HS
Honební starosta
(Podle § 23 zákona o myslivosti)

17
31. 03. 1993
58/2003/ZPR/SVR/19
11. 03. 2003
Ladislav Stráník

Trvalý pobyt honebního Semanín 95
starosty
560 02 Česká Třebová
Honební místostarosta
Dobromil Keprt
(Podle § 23 zákona o myslivosti)
Trvalý pobyt honebního Lhotka 189
místostarosty
560 02 Česká Třebová
Členové honebního výboru Honební starosta
(Podle § 24 zákona o myslivosti)

Honební místostarosta
Libor Zajíček, bytem Rybník 239, 560 02 Česká Třebová
Slovní
popis
hranice Výchozím bodem hranice je křižovatka silnice Č. Třebová – Řetová
honitby Česká Třebová - s místní komunikací na hranicích katastru Parník – Lhotka. Po této
Semanín
katastrální hranici, která jde po polní cestě, pokračuje středem borku
na kraj lesa (Mrchoviště) a po lesní cestě na hranice lesa
u přívratských polí. Dále po hranicích lesních pozemků na
komunikaci z Přívratu na křižovatku se silnicí Č. Třebová –
Litomyšl. Z křižovatky po lesní cestě na rozcestí cest Příčnice
a Svinovský stezník. Odtud po Příčnici na rozcestí na Šklíbandě,
dále úvozovou cestou na Sokolský plácek a po severní straně na
zpevněnou svážnici a po ní až na Serpentiny. Ze Serpentin po lesní
cestě nad Šimkovou chatou až na křižovatku se svážnicí Serpentiny
– Semanínská kaple a dále až ke kapli. Od kaple po silnici Semanín
– Kozlov k Mrtvému borku, přes les na pole, krajem sadu na
východní okraj Městských lesů a po hranici Městských a Obecních
lesů k vodoteči. Po ní až k cestě k Říhově chatě, dále po lesní cestě
Modřínka na odbočku směrem ke Psí kuchyni. Hranice dále vede po
asfaltové lesní cestě do obce Semanín – Zádolka a po veřejné
komunikaci až na železniční zastávku. Odtud po železniční trati
Brno – Česká Třebová – Pardubice až na výchozí bod.
Honební pozemky podle Celková výměra
1794,3086 ha
kultur
Zemědělská půda
683,0548 ha
Lesní půda
1099,0895 ha
Ostatní půda
10,5671 ha
Vodní plochy
1,5972 ha
Zánik HS; datum zániku; HS nezaniklo
právní důvod výmazu
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Zrušení
honebního
společenstva
Vstup
do
likvidace;
identifikace likvidátora
Zahájení
insolvenčního
řízení, prohlášení konkurzu;
identifikace insolvenčního
správce

Není zrušeno
Není v likvidaci, není stanoven likvidátor
Není zahájeno insolveční řízení ani není prohlášen konkurz, není
stanoven insolveční správce

Změna údajů v záznamu Honebního společenstva Česká Třebová – Semanín byla provedena
ke dni 23. 05. 2011 pod číslem jednacím 12020/2011/ZPR/TST/1371.
Změna byla provedena v těchto údajích:
Sídlo HS: (původní Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí)
Honební starosta (původní Ing. Jan Schromm)
Trvalý pobyt honebního starosty
Honební místostarosta (původní Pavel Mazuch)
Trvalý pobyt honebního místostarosty
Členové honebního výboru (původní Petr Hýbl, František Starý, Ing. Miloslav Blažek)
Změna výše uvedených údajů byla provedena na žádost (pod č.j.: 12020/2011/ZPR/TST/137) ke dni
23. 05. 2011.
Změnu zapsal: Ing. Tomáš Šťastný
Zpět na Obsah rejstříku honebních společenstev:
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Název HS

Sídlo HS

IČ HS

Rybník - Třebovice

Rybník 116
560 02 Česká Třebová

71158481

Číslo registrace HS
Den registrace HS
Číslo zápisu do rejstříku HS
Den zápisu do rejstříku HS
Honební starosta

572
31. 03. 1993
62/2003/ZPR/SVR/23
17. 03. 2003
Josef Pavlík

(Podle § 23 zákona o myslivosti)

Trvalý pobyt honebního Třebovice 19
starosty
561 24 Třebovice
Honební místostarosta
Miloš Hájek
(Podle § 23 zákona o myslivosti)

Trvalý pobyt honebního Břízky 1216
místostarosty
560 02 Česká Třebová
Členové honebního výboru Jiří Hrdlička
(Podle § 24 zákona o myslivosti)
Rybník 160, 560 02 Česká Třebová
Libor Gremlica
Třebovice 211, 560 02 Česká Třebová
Slovní
popis
hranice Výchozí bod je průjezdní tunel pod železniční tratí směr Č. Třebová
honitby Rybník - Třebovice – Brno. Po této trati až do železniční zastávky Semanín a odtud po
silnici odbočíme vlevo do obce Třebovice podél rybníka Hvězda na
silnici Damníkov – Opatov. U pily Třebovice za silnice Svitavy –
Česká Třebová pokračuje hranice po železniční trati Česká Třebová
– Olomouc k strážnímu domku. Od něho na kraj lesa až na silničku
(lesní) „Hřebenová“. Pokračuje po ní směr Skuhrov, kde u lesního
oddílu dle starého znační č. 15 po polní cestě směr „Podkova“.
Pokračuje po lesní cestě k „Trkači“ na „Burešák“ manipulační sklad
dřeva. Průsekem pod kopec na lesní cestu ke „Splavu“ řeky
Třebovky, Od „Splavu“ krajem obce Rybník směr kravín, Od
kravína po lesní silnici ke „Bříze“ kde odbočuje vlevo po nové
svážnici na „Dolský potok“. Za mostkem se odbočí vlevo panelové
cestě směr rekreační oblast „Srnov“. U rekreační chaty Hylákových
se odbočí vpravo po lesní pěšině na kraj lesa a po okraji směr
výchozí bod.
Honební pozemky podle Celková výměra
996,3333 ha
kultur
Zemědělská půda
620,4336 ha
Lesní půda
375,8997 ha
Ostatní půda
0,0000 ha
Vodní plochy
0,0000 ha
Zánik HS; datum zániku; HS nezaniklo
právní důvod výmazu
Zrušení
honebního Není zrušeno
společenstva
Vstup
do
likvidace; Není v likvidaci, není stanoven likvidátor
identifikace likvidátora

4

Zahájení
insolvenčního Není zahájeno insolveční řízení ani není prohlášen konkurz, není
řízení, prohlášení konkurzu; stanoven insolveční správce
identifikace insolvenčního
správce

Změna údajů v záznamu Honebního společenstva Rybník - Třebovice byla provedena ke dni
11.02.2013 pod číslem jednacím 2715/2013/ZPR/TST/328.
Změna byla provedena v těchto údajích:
Honební místostarosta (původní Milan Mužík)
Trvalý pobyt honebního místostarosty
Členové honebního výboru (původní Libor Zajíček, Ing. Radislav Koráb, Ing. Josef Vávra)
Změna výše uvedených údajů byla provedena na žádost (pod č.j.: 2715/2013/ZPR/TST/328) ke dni
11.02.2013.
Změnu zapsal: Ing. Tomáš Šťastný
Zpět na Obsah rejstříku honebních společenstev:
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Název HS

Sídlo HS

IČ HS

Dlouhá Třebová, Česká Třebová

Ústecká 235
561 17 Dlouhá Třebová

71162151

Číslo registrace HS
Den registrace HS
Číslo zápisu do rejstříku HS
Den zápisu do rejstříku HS
Honební starosta

16
31. 03. 1993
63/2003/ZPR/SVR/24
27. 03. 2003
Ing. Jiří Habiger

(Podle § 23 zákona o myslivosti)

Trvalý pobyt honebního Grégrova 57
starosty
560 02 Česká Třebová
Honební místostarosta
Ladislav Morkes
(Podle § 23 zákona o myslivosti)

Trvalý pobyt honebního Dlouhá Třebová 284
místostarosty
561 17 Dlouhá Třebová
Členové honebního výboru Ing. Marie Horáčková
(Podle § 24 zákona o myslivosti)
Grégrova 522, 560 02 Česká Třebová
Jaroslav Kašpar
Dlouhá Třebová 187, 561 17 Dlouhá Třebová
Marie Rozlilková
Grégrova 250, 560 02 Česká Třebová
Ing. Jan Rufer
Skalka 974, 560 02 Česká Třebová
Věra Rybková
Prokopova 490, 560 02 Česká Třebová
Slovní
popis
hranice Výchozím bodem hranice je místo u Tří mostů u silnice č. 14 Česká –
honitby Dlouhá Třebová, Třebová – Ústí nad Orlicí. Z tohoto místa hranice pokračuje potokem
k propusti u Mlejnkova lesa, zde se stáčí doleva a po hraně lesa
Česká Třebová
směrem k výkrmně vepřů. Zde pokračuje po katastrální hranici, dále po
terénní vlně na asfaltovou příčnici (17). Dále pokračuje doleva po
asfaltové cestě až k silnici Knapovec – Skuhrov, kde pokračuje silnicí
směrem doprava až na křižovatku do Skuhrova, po této silnici směr
Česká Třebová. Ve vesnici Skuhrov pod hospodou hranice navazuje na
potok a pokračuje směrem pod Syrovou stráň k novému mostu přes
potok, který se nachází na katastru Č. Třebové a dále cestou, která
střídá nejdříve levou a potom obě strany potoka až do míst hranice
honitby LČR a HS Rybník, dále pokračuje po cestě směrem
k Hylákově chatě a od tohoto místa šikmou cestou nahoru k poli kde
vychází 100 m od katastrální hranice České Třebové. Dále pokračuje
vlevo krajem lesa k chatové osadě nad Srnovem, Dále po cestě nad
hřištěm. Zde navazuje hranice na elektrovod vedoucí k bývalému
mlýnu v obci Rybník. Dále po silnici ke Korádu po silnici č. 14
k hostinci u Fraidlů. Od hostince u Fraidlů polní cestou pod železniční
most přes silnici směr Přívrat kolem betonového bunkru, středem borku
na cestu vedoucí k Mrchovišti, kde pokračuje lesem k hranici Řetová –
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Honební pozemky
kultur

Přívrat. Zde pokračuje po původní katastrální hranici. Přetíná silnici
v Zacharovci a pokračuje po katastrální hranici přes pole a lesní
svážnici směrem na Andrlův Chlum. Z této svážnice odbočuje krajem
Hácových dolů na polní cestu, která směřuje ke statku u Háců a dále po
silnici k hostinci u Tří mostů, potom pod železniční podjezd k ústí
potoka do Třebovky.
podle Celková výměra
2095,3517 ha

Zemědělská půda
1121,0583 ha
Lesní půda
974,2934 ha
Ostatní půda
0,0000 ha
Vodní plochy
0,0000 ha
Zánik HS; datum zániku; HS nezaniklo
právní důvod výmazu
Zrušení
honebního Není zrušeno
společenstva
Vstup
do
likvidace; Není v likvidaci, není stanoven likvidátor
identifikace likvidátora
Zahájení
insolvenčního Není zahájeno insolveční řízení ani není prohlášen konkurz, není
řízení, prohlášení konkurzu; stanoven insolveční správce
identifikace insolvenčního
správce
Z předešlých evidencí dne 19. 05. 2009 vytvořil: Ing. Tomáš Šťastný
Změna údajů v záznamu Honebního společenstva Dlouhá Třebová, Česká Třebová byla
provedena ke dni 21.05.2013 pod číslem jednacím 7567/2013/ZPR/TST/1017.
Změna byla provedena v těchto údajích:
Členové honebního výboru (původní Jaroslav Kašpar, Emil Cejnar, Zdeněk Pětník)
Změna výše uvedených údajů byla provedena na žádost (pod č.j.: 7567/2013/ZPR/TST/1017) ke
dni 21.05.2013.
Změnu zapsal: Ing. Tomáš Šťastný
Změna údajů v záznamu Honebního společenstva Dlouhá Třebová, Česká Třebová byla
provedena ke dni 28.05.2019 pod číslem jednacím pod č.j.: MUCT/10620/2019/ZPR/MMO/556.
Změna byla provedena v těchto údajích:
sídlo HS

původní – Grégrova 57, 560 02 Česká Třebová,
nové – Ústecká 235, 561 17 Dlouhá Třebová,

Změna výše uvedených údajů byla provedena
(pod č.j.: MUCT/10620/2019/ZPR/MMO/556).

ke

dni

28.05.2019

na

žádost

Změnu zapsala: Ing. Michaela Morávková
Zpět na Obsah rejstříku honebních společenstev:
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Přehledová mapa honiteb na ORP Česká
Třebová

Zpět na Obsah rejstříku honebních společenstev:
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Stanovy honebních společenstev
(k nahlédnutí u příslušného orgánu státní správy myslivosti)
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