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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle ust. §28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Název honebního společenstva (HS)

Honební společenstvo Mšecké Žehrovice

Sídlo

Všechlapy 43, 257 26 Divišov

Den a číslo registrace

3. 3. 2003; ŽP 206/1 – 846/02/01

Identifikační číslo osoby HS

71 15 89 01

Honební starosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Ing. Václav Aubrecht, Všechlapy 43, 257 26 Divišov

Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Ing. Jiří Šebek, Lužná 634, 271 01 Lužná

Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

JUDr. František Hrudka, Wolkerova 1070, 272 01 Kladno

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Z východní strany je hranice honitby tvořena převážně silnicí Nové Strašecí – Mšec, směrem
Nové Strašecí – Mšec je za odbočkou na Mšecké Žehrovice tvořena rozhraním lesa a
chmelnice v místě U Staré pohodnice a poté cestou oddělující les a pole v části Malá
Kopanina.
Z jižní strany je hranice honitby tvořena karlovarskou silnicí, a to od víceúrovňové křižovatky
(konec dálnice) – sjezdu na Nové Strašecí a poté stále směrem na Karlovy Vary za odbočku
na rybník Bucek a Třtici až na rozhraní lesa a pole na pravé straně.
Hranici honitby ze západní strany tvoří rozhraní lesa, luk, mokřin a zejména rybníků Bucek,
Pučocha, Mlýnský rybník, Pilský rybník.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle ust. §28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Název honebního společenstva (HS) Honební společenstvo Slabce
Sídlo

Zd. Štěpánka 1994, 269 01 Rakovník

Den a číslo registrace

25. 3. 2003; ŽP 206/1 - 1035/02/02

Identifikační číslo osoby HS

47 01 44 15

Honební starosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Václav Rotport, Zdeňka Štěpánka 1944, 269 01 Rakovník

Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Ing. Miloš Šedivý, Panoší Újezd 123, 270 21 p. Pavlíkov

Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Ing. Marcel Franěk, Slabce 119, 270 41 Slabce
Vratislav Chytrý, O. Beníškové 2533, 269 01 Rakovník
Josef Blecha, Slabce 143, 270 41 Slabce

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Za MS Krakov:
Od silnice Slabce – Rakovník po cestě směrem na západ po katastrální hranici Skupá – Panoší
Újezd (parcela 1309/1), dále po katastrální hranici Rousínov – Panoší Újezd
k severozápadnímu rohu lesa (parcela 440), odtud po cestě – rozhraní parcel 438, 440, 439 a
212/74 k cestě 1688 a po její levé straně na katastrální hranici Svinařov – Rousínov. Dále po
této katastrální hranici západním směrem, kterou tvoří severní strana větrolamu. Na konci
větrolamu pokračuje tato katastrální hranice polní cestou (parcela 683) až na okresní silnici
Rousínov – Svinařov. Dále hranice pokračuje po levé straně této silnice až k odbočce polní
cesty do Ostrých vrchů (parcela 680). Po pravé straně této cesty až ke katastrální hranici
Rousínov – Svinařov. Dále pravou stranou cesty (parcela 679/1) k. ú. Svinařov, hranice
pokračuje západním směrem po cestě rozhraní parcel 1574, 1578/6, 1552, 1576, 1575, 1585,
1586, 1596, zde přechází na levou stranu cesty 1578/7 a dále 1727/3 na katastrální hranici
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Rousínov – Modřejovice. Odtud po trvalé stabilizaci této katastrální hranice na trojmezí k. ú.
Modřejovice, Rousínov a Krakovec na Delibském potoce a dále po trvalé stabilizaci
katastrální hranice Rousínov – Krakovec a k Dubskému potoku. Hranice pokračuje po proudu
levým břehem Dubského potoka (parcela 668 k. ú. Krakovec) k soutoku se Šipským potokem
(parcela 672).
Za MS Hřebečníky:
Od soutoku Sadlského potoka a řeky Berounky hranice pokračuje proti proudu Sadlského
potoka a je tvořena katastrální hranicí Slabce – Újezdec. Od Slabeckého mlýna se jedná o
potok v luhu až k mostku místní komunikace Slabce – Újezdec (parcela 461/21). Hranice je
dále tvořena pravou stranou této komunikace ve směru na Slabce na odbočku k usedlosti
V Boru a po pravé straně polní cesty k této usedlosti (parcela 895). Dále po pravé straně cesty
parcela 901/2 k. ú. Slabce na katastrální hranici k. ú. Újezdec. D8le po pravé straně cesty
parcela 901/2 k. ú. Újezdec na okresní silnici Rakovník – Hřebečníky.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle ust. §28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Název honebního společenstva (HS)
Sídlo
Den a číslo registrace
Identifikační číslo osoby HS

Honební společenstvo Rynholec
Janáčkova 1225, 271 01 Nové Strašecí
19. 12. 2002; ŽP 206/1 - 969/02/04
47 01 44 07

Honební starosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Stanislav Hajný, Janáčkova 1225, 271 01 Nové Strašecí

Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Antonín Slapnička, Rynholec 187, 270 62 Rynholec

Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Vilém Gebouský, Lubná 40, 270 36 Lubná

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce
Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Hranice honitby začíná na křižovatce silnic č. 6 Praha – Karlovy Vary a č. 236 Stochov –
Lány, pokračuje po silnici č. 236 k obci Lány, kterou po okraji zastavěné části obchází až
k silnici č 236 Lány – Křivoklát. Odtud po silnici k hájovně Vašírovská Lísa a podél zdi
Fürsterberského panství k hájovně Hořkovec. Odtud po místní cestě severním směrem k el.
přípojce a po ní k potoku. Odtud tvoří hranici potok až na konec luk nad Pilským rybníkem,
kde se lomí v západním směru na okraj polí a po rozhraní luk a polí až k plotu školky a podél
plotu na cestu okolo lesa ve směru severním až k hájovně Pátecká Lísa a podél zdi na okraj
Strašeckého lesíka, kde se lomí východním směrem a po polní cestě přes nechráněný
železniční přejezd po polní cestě k Inpru, kde přetíná kolmo silnici č. 237 Nové Strašecí –
Rakovník. Od silnice č. 237 z Nového Strašecí do Rakovníka jihovýchodním směrem po
hranici polí a luk až k hrázi Podhorního rybníka II. Od Podhorního rybníka II na rozcestí u
maringotek „U Šrámů“ na cestu Pecínov – Ruda. Po této cestě okolo pejskařů pod drážní
podjezd a okolo zastavěné části Pecínova a Nového Strašecí na silnici č. 6, kterou kolmo
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překračuje ve východním směru a po cestě vede až ke stochovskému vodojemu, kde se lomí
jižním směrem, topolovou alejí a podél fotbalového hřiště a garáží kolmo k železniční trati
Praha – Cheb a podél této trati ve směru východním k obci Slovanka, kde na křižovatce
silnice č. 6 a 236 končí.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle ust. §28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Název honebního společenstva (HS)
Sídlo
Den a číslo registrace
Identifikační číslo osoby HS

Honební společenstvo Svojetín
Svojetín 3, 270 05 Hořosedly
1. 4. 2003; ŽP 206/1 - 395/03/05
47 01 47 84

Honební starosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Josef Vrba, Svojetín 3, 270 04 Hořosedly

Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Zdeněk Ševčík, Svojetín 36, 270 04

Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Josef Řezáč, Velká Černoc 104, 438 01 Žatec

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce
Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Výchozím bodem je tabule označující začátek Ústeckého kraje, která je umístěna na silnici č.
221 pod obcí Svojetín směrem na obec Velká Černoc. Od této tabule směrem jihozápadním je
přirozená mez mezi pozemky katastrů polí obce Velká Černoc a obce Svojetín směrem na roh
lesa, kde je porost bříz. Hranice vede dál směrem jihozápad po okraji lesa, který je vlevo
hranoce, po pravé straně jsou polnosti obce Velká Černoc až na křižovatku silnic Velká
Černoc, Hořosedly a Vlkov.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Honební společenstvo Srbeč
Srbeč, 270 65 Srbeč
26. 2. 2003; ŽP 206/1 - 1959/02/06
47 01 46 01
Antonín Laxa, Žižkova 1533, 274 01 Slaný

Zdeněk Šindelář, Srbeč 94, 270 65 Srbeč
Jiří Bureš
Roman Šafka
Ing. Zdeněk Frolík, Wolkerova 795, 273 51 Unhošť
Jan Nouza, Srbeč č. 43, 270 65 Srbeč
JUDr. Vladimír Trnka, Bdín 42, 270 54 Řevničov
Svatopluk Čech

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce
Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Začíná od hranic k. ú. Obcí Srbeč a Hřešice a od hranice dílce 136 B a C vede po okraji lesa
až na okraj Milské stráně, kde se hranice honitby napojuje na katastrální hranici obcí Srbeč a
Milý. Po této katastrální hranici až na silnici Milý – Srbeč, zde odbočuje doprava po této
silnici okolo hřbitova a asi 300 za hřbitovem jižním směrem a dále po katastrální hranici přes
lokalitu Na Krutině až na cestu a po této cestě doprava až do lokality pod Voškovou. Odtud
dále až na katastrální hranici a dále doprava po této katastrální hranici, která zároveň dělí
majetek LČR a soukromých OÚ Přerubenice až do míst, odkud hranice ústí z lesa ven. Odtud
dále až po okraj lesa až k Bakovskému potoku a dále po katastrální hranici, která dělí majetek
LČR a soukromých vlastníků a odtud dále po okraj lesa až do lokality V Marastech a dále po
okraj lesa přes lokalitu Chladná stráň po okraj lesa až do obce Kalivody. Z obce Kalivody po
okraj lesa jižním směrem asi po 220 metrů a odtud dále doprava po okraj lesa západním
směrem, kde vychází na polní cestu. Po této cestě se vrací severovýchodním směrem do
oblouku silnice Slaný – Řevničov. Dále po této silnici až na odbočku do obce Kalivody, zde
se stáčí na severovýchod na horní hranu stráně nad Bdínem. Po lesní cestě nad hranou této
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stráně až ke kótě 456, kde se otáčí směrem východním a vede až na silnici Srbeč – Mšec a po
této silnici až do obce Mšec. Odtud pokračuje hranice východním směrem po silnici 1. Třídy
směrem na slaný až k lesům VLS Hořovice. Zde se stáčí doleva dolů přes stráň po hranici
lesních pozemků parcelních čísel 1273 a 1553/1 až k pozemku parcelního čísla 11327. Zde
odbočuje odprava a jde po okraji lesa až na silnici Srbeč – Pozdeň. Po této silnici směrem na
Pozdeň asi po 100 metrech odbočuje doprava a mezi pozemky parcelních čísel 1274 a 1008 až
k pozemku parcelního čísla 1273. Dále vede po okraji tohoto pozemku a stáčí se doleva a
podél lesa vyúsťuje u hráze Dubového rybníků opět na silnici Srbeč – Pozdeň. Po této silnici
směrem na Pozdeň k hranicím okresu Rakovník – Kladno a dále pak přes Srbečský potok po
hranici k. ú. Obce Srbeč a Hřešice až na okraj lesa k hranici dílců 136 B a C.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Kolešov
Kolešov, 270 04 Hořosedly
26. 11. 2002; ŽP 206/1 - 928/02/07
47 01 51 61
Vladimír Vejražka, Kralovice 17, 331 41 Kralovice
Jiří Krejčí, Bukov č. 2, 270 04 Hořesedly

Miluše Dekojová, Kolešovice 257, 270 02 Kolešovice

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Hranice probíhá od Vrbice (Babích dolů) směrem na kolešovskou silnici po katastrální hranici
až ke špičce lesa „Vesenec“ a odtud jde po kolešovské silnici směrem na Strojetice na
křižovatku silnice most – Plzeň. Od této křižovatky na silnici směrem na Plzeň až k odbočce
na Kryry dále pokračuje po této silnici až k zatáčkám ve směru na Jesenice. Zde se stáčí na
sever po okraji lesa až k „Cikánské skále“, dále pokračuje po lesní cestě vedoucí z Bukova na
Čížkov a na ni po napojení se na území honebního společenství Hořovičky z křižovatky lesní
cesty směrem k severu kolem topolů na okraj lesa, dále po okraji lesa ke „Škutchanovo rokli“,
dále po okraji lesa a pokračuje po katastrální hranici k lesíku „Za Pokorným“ až k potoku. Po
potoku směrem k Hořovičkám a stále po katastrální hranici přes hlavní silnici Praha –
Karlovy Vary k dřevěnému můstku po mezi k cestě zvané „Dálnice“ směrem na Babí doly,
stále po katastrální hranici směrem na potok zde navazuje na hranici s HS Běsno.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Řevničov
Masarykova 43, 270 54 Řevničov
20. 1. 2003; ŽP 206/1 - 999/02/08
47 01 46 87
Václav Vejražka, Masarykova 43, 270 54 Řevničov
Ing. Vladimír Hlavsa, Pochválov 113, 270 54 Řevničov

František Dvořák, Řevničov 342, 270 54 Řevničov

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Úsek č. 1-2 s HS Lužná:
Od rohu Kačírova podél boroviček po katastr. hranici podél Kopanin k Bažantnici. Dále bude
hranici tvořit kraj lesa až k cestě podél Ameriky. Po této cestě pod Amerikou až k cestě ke
mlýnu a odtud po katastr. hranici Krušovic, kterou tvoří cesta, až do Brodu na silnici do
Krupé.
Úsek č. 2-3 s HS Chmel – Rosa:
Od potoka v Brodu po silnici na Krupou – křižovatku Šustna.
Úsek č. 4-5 s HS Třeboc – Moravec:
Hranici bude tvořit polní cesta Džbánská od Hředského lesa k silnici Džbán – Kroučová.
Hranice bude pokračovat po této silnici až k lesu u Kroučové.
Úsek č. 6-7 s Lesy ČR:
Od Kroučové po silnici až k lesu na Králce. Dále po okraji lesa kolem ACHP až k Lipám.
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Úsek č. 7-8 s HS Mšec:
Od zatáčky silnice na Mšec v Lipách na konec modřínového lesa u Kopanin. Odtud po
Kopaninách k el. stožáru nad Horou. Potom po kraji smrkového lesa dolů a po mezi tvořící
katastr. hranici k starému Bucku. Po cestě podél Bucku až k silnici na třtici. Po této silnici po
hrázi na kraj pláže.
Úsek 8-1 s Lesy ČR:
Po cestě podél Bucku až na konce rybníka. Odtud lesní cestou na silnici č. 6. Po této silnici až
k lesní cestě pod odb. na hotel Columbus. Touto lesní cestou k oborní zdi. Podél zdi až
k hájence Řevničovská Lísa. Od hájenky podél lesa na Krušovice až ke kasárnám
v Krušovicích. Odtud po kraji lesa Na Kolečku k elektrovodu. Průsekem u elektrovodu na
Kopaniny. Dále vede hranice po kraji Závorových strání až k silnici na Lužnou, zde po silnici
na kraj Mýta. Odtud po kraji lesa podél Kopanin až k Hořovičkám. Odtud lesní cestou pod
borovičkami až ke katastru Lišan (bod č. 1).
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu

Honební společenstvo Všetaty
Všetaty, 270 21 Pavlíkov
24. 1. 2003; ŽP 206/1 - 1026/02/09
47 01 46 10
František Zralý, Lašovice 19, 270 21 Pavlíkov

Miloslav Šamonil, Chlum 59, 270 21 Pavlíkov
Jan Hošek, Žitomírská 580/40, 101 00 Praha 10
František Kohout, Všetaty 35, 270 21 Pavlíkov
Jiří Pavlíček, Ryšín 24, 270 21 Pavlíkov

Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce
Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Slovní popis začíná u samoty zvané „U Kubíka“, hranice honitby vede po silnici směrem na
Pavlíkov, po hranici katastrálního území obce Všetaty asi po 250 m od samoty uhýbá vpravo
a vede pod hřebenem vršku zvaného „Na Stráži“, dále k pavlíkovské chmelnici, 50 m nad
rybníkem zvaným „Závlaha“, poté cestou ze Všetat do Pavlíkova, kde přetíná silnici a vede
po vodoteči po pravé straně pavlíkovského fotbalového hřiště, na konci vodoteče uhýbá
vpravo kolmo na cestu ze Všetat na chlumskou silnici a dále pak Rybníčkama až na hranici
katastrálního území obce Lašovice. Po hranici katastrálního území obce Lašovice směrem
k silnici z Pavlíkova do katastrálního území obce Lašovice směrem k silnici z Pavlíkova do
Chlumu, kde asi 100 m od silnice navazuje na hranici katastrálního území obce Chlum u tzv.
Jednotky přetíná silnici z Pavlíkova do Chlumu a po hranici katastr. území, kterou tvoří
zarostlá jáma, vede až k Osíkovic zahradě, od zahrady kolmo na roh lesa Brabečka v půli pole
směrem k dolnímu Chlumu, kde navazuje zpátky na hranici katastr. území obce Chlum a
kolmo přes roh lesa, kde hranici tvoří příkop a kamenný val, dále pak asi 20 m nad
Rakovnickým potokem proti proudu až do lokality „Za Zdí“, odtud pak zpátky po železniční
trati Rakovník – Beroun na žel. zastávku Chlum u Rakovníka, žel. zastávku Lašovice, 200 m
za zastávkou Lašovice opouští hranice honitby trať a probíhá po hranici louka – les, po které
se vrací zpátky na trať až k železničnímu mostu nad Pustověty, kde odbočuje vlevo na hranici
pustovětského obecního lesa průsekem na kopanou cestu vedoucí na Marušku, asi po 400 m
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se stáčí prudce doprava a po znatelné hranici, kterou tvoří příkop u silnice vedoucí z Pustovět
na silnici Městečko – Rakovník. Po silnici vedoucí z Pustovět k okraji lesa, kolmo
k Rakovnickému potoku, kde opět tvoří hranici mezi soukromým a obecním lesem příkop a
málo znatelný průsek. Od Pánkovy louky hranicí pole – les až k železničnímu mostu pod
Pustověty (Na Hrázku) a zpátky po železniční trati na železniční zastávku Pustověty, odtud po
hranici katastr. Území obce Pustověty cestou okolo jámy zvané Apolena, dále pak hranicí
pole – les k Verpánu, Berounským paloukům, hájovně „V Čepinách“ a okolo Ohrádky na
silnici vedoucí ze Všetat na Bukovou. 200 m po silnici směrem k Všetatům a po hranici pole
– les až k hranici soukromého a obecního lesa obce Všetaty, kterou tvoří slabý potůček
vedoucí pod Homolkou a vlévající se do Všetatského potoka. Dále pak vpravo po hranici pole
– les k dolnímu Žalkovu, odtud dále okolo pomníčku na cíp lesa horní Žalkov, odtud po
hranici katastr. území obce Všetaty šikmo asi 100 m vlevo nad stojící lípu v poli k silnici
vedoucí do obce Skřivaň a dále pak po silnici ke křižovatce zvané „U Kubíka“, kde se hranice
honitby uzavírá.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Honební společenstvo Nesuchyně
Nesuchyně, 270 07 Mutějovice
17. 12. 2002; ŽP 206/1 - 10/02/93/10
47 01 45 21
Jiří Linhart, Hředle 244, 270 08 Hředle
Václav Šebek, Nesuchyně 5, 270 07 Mutějovice
Alois Machek, Máje 200, 270 07 Mutějovice
Oldřich Roubík, Nesuchyně 42, 270 07 Mutějovice
Josef Beneš, Nesuchyně 156, 270 07 Mutějovice
Zdeněk Chládek, Nesuchyně 122, 270 07 Mutějovice
Obec Nesuchyně (zast. starostou obce Jiřím Barsou),
IČO: 244121, Nesuchyně 21, 270 07 Mutějovice

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce
Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Popis honitby začíná od výchozího bodu železničního mostu přes Lišanský potok na trati
Krupá – Kolešovice. Odtud po Lišanském potoce až k obci Milostín (po středu Lišanského
potoka). Po jižním okraji obce Milostín přes okresní silnici Nesuchyně – Milostín, dále
západním směrem okraje obce Milostín na cestu vedoucí do Pekel. Odtud jižním směrem po
polní cestě kolem Milostínské oplocenky, přes akátovou jámu na můstek vodoteče. Po této
vodoteči západním směrem až na hranice katastry obce Nesuchyně a Svojetín. Odtud je ti
jižním směrem po mezi, která tvoří katastrální hranici obce Nesuchyně až k vodoteči. Po této
vodoteči až na silnici Praha – Karlovy Vary. Po této silnici směrem na Prahu k odbočce
silnice na Chrášťany. Po chrášťanské silnici až na úroveň kraje lesa „Remízky“. Odtud
východním směrem po značené katastrální hranici obce Nesuchyně až k levému kraji rybníka
Závlaha. Dále po levé straně rybníka k přepadovému odtoku a po jeho vodoteči na můstek
přes Novodvorský potok. Odtud polní cestou jižním směrem po katastrální hranici na cestu
vedoucí od Novodvorské vodárny. Po této cestě východním směrem po okraji lesa až na roh
akátové jámy. Odtud dále po značené katastrální hranici obce Nesuchyně, která vede středem
hluboké jámy až ke konci katastrální hranice obce Nesuchyně. Dále pak po okraji lesa až
k výchozímu bodu, tj. železniční most na Lišanském potoce u tratě Krupá – Kolešovice.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)

Honební společenstvo Zbečno
Sýkořice 45, 270 24 Zbečno
25. 3. 2003; ŽP 206/1 - 197/03/11
47 01 46 28
Václav Souček, Sýkořice 45, 270 24 Zbečno
Ing. Antonín Žváček, Sýkořice 38, 270 24 Zbečno
Petr Mach, Sýkořice 38, 270 24 Zbečno
Karel John, Újezd nad Zbečnem 69, 270 24 Zbečno
Josef Cyrus, Zbečno 6, 270 24 Zbečno

Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce
Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Z křižovatky Na Lubech jde hranice po silnici Běleč – Sýkořice, u Kapličky se točí ostře
doleva po cestě Luhem „Řepiště“ až k řece Berounce v Setonu. Dále pokračuje na druhý břeh
řeky na Račickou stranu, kde lemuje okraj lesa okolo obce Račice ke křižovatce Roztoky,
Račice, Újezd nad Zbečnem. Ve směru k obci Újezd nad Zbečnem vede dále po silnici kolem
hájovny Kolouch až k samotě „Dubina“, kde se opět točí prudce doleva po průseku
elektrovodu k řece Berounce. Hranice dále pokračuje středem řeky Berunky po proudu až
k luhu „Štíhlice“, dále po luhu směrem do „Velké zatáčky“ nad „Kopáčovou“ kolem lesa,
hájovny Plačkov a luhem „Zátor“ ke kalovým polím u vodárny. V Klíčavském údolí směrem
ke Zbečnu hranice lemuje okraj lesa po levé straně Klíčavského potoka po jeho toku. Po
elektrovodu uhýbá prudce doleva do „Habráně“. Z „Habráně“ až k silnici Lány – Nižbor
hranici honitby vytváří rozhraní pole – les. Dále po silnici Lány – Nižbor až ke křižovatce Na
Lubech.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu

Honební společenstvo Hořovičky
Hořovičky, 270 03 Hořovičky
2. 4. 2003; ŽP 206/1 - 407/03/12
71 20 53 14
Slávek Nástraha, Větrná 607, 431 51 Klášterec nad Ohří
Jan Semerád, Hořovičky 120, 270 04
Jiří Krejčí, Bukov 2, 270 04
Radka Pfeiferová, Hořovičky 120, 270 04
Bohumil Černý, Vrbice 15, 270 04

Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce
Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Hranice začíná na kraji lesa, silnice Bedlno – Čížkov směrem na Zderaz, v zatáčce po mezi na
hráz Suchého rybníka, dále po mezi nad kapličku, po silnici na Hokov k trianglu, odtud po
rokli k Heřmanovu na cestu nad Václavíkem a po polní cestě na zastávku Nová Ves na
Karlovarské silnici. Od křižovatky Nová Ves směrem k Hořovičkám po silnici Praha –
Karlovy Vary k polní cestě u Davidovny, po ní směrem k Nové Vsi na stožár elektrického
vedení, odtud na západ na severní okraj rokle, dále mezi lesem a třešňovkou, dále parcelou č.
993/1 po cestě k Očihoveckému potoku, po něm ke kapličce, přes cestu Vrbice – Děkov
prvním úpadem na severní okraj akátů, po jeho okraji směrem k Děkovu, přes okraj lesa na
pískovnu, od pískovny po cestě a krajem Ryskového pole k chmelnici, stále po katastrální
hranici na okraj Paušovy rokle, dále na Smrk, přes rokli a dále pohranici okresu na severní
okraj Běsenského lesa. Po okraji lesa k Vrbici, přes rokli u Lípy, směr Běsno (stále kraj lesa),
až na silnici Vrbice – Běsno. Přes silnici na Potok, dále po katastr. hranici Babí doly stále po
hranici katastru s Kolešovem na můstek, dále směr silnice Praha – Karlovy Vary, po strouze
k potoku, kolem lesíka Za Pokorným, pořád hranice katastru na Škutchanovu rokli. Po jejím
okraji k rohu Gutiku (u Pluhařov. rybníčku) po okraji lesa honitby IZ č. 13 směrem k Čížkovu
až na hranici s HS Oráčov.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Honební společenstvo Pšovlky
Pšovlky, 270 31 Senomaty
12. 3. 2003; ŽP 206/1 - 1086/02/13
47 01 48 31
Václav Nachtigal, Pšovlky 88, 270 31 Senomaty

Tomáš Netrh, Šanov 25, 270 31 Senomaty
Zdeněk Netrh ml., Šanov 25, 270 31 Senomaty
Michal Kochleffl, Pšovlky 97, 270 31 Senomaty
Zdeněk Netrh st., Šanov 211, 270 31 Senomaty

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce
Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Začíná v prostoru „U Mlýnce“, kde navazuje na společnou hranici s HS Senomaty a jde po
Petrovickém potoce proti jeho proudu až k občasnému levostrannému přítoku. Dále pokračuje
tímto přítokem a terénní nerovností k silnici Petrovice – Šanov. U silničního můstku odbočuje
ve směru silnice vpravo k obci Šanov, až na obzor ke kótě 404. Zde opouští silnici a odklání
se vlevo na polní cestu směrem na Šanovský les a dále do osady Nový Dvůr, kde přechází na
silnici a po ní pokračuje ve směru k obci Václavy. V místě jihozápadního cípu Šanovského
lesa na této silnici v prostoru, který přetíná elektrovod, se odklání vpravo a postupuje po
tomto elektrovodu kolem obce Řeřichy až k další spojnici, tentokrát s polní cestou vedoucí
mezi obcí Řeřichy od odbočky zvané „U Lipky“ a osadou Klečetná. Zde odbočuje vlevo a
pokračuje po této polní cestě až do osady Klečetná. Kde u rodinného domku pana Alexije
společná hranice končí. Dále navazuje na společnou hranici s HS „Lupofyt“ Oráčov.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Lužná
Lužná 587, 270 51 Lužná
20. 12. 2002; ŽP 206/1 -942/02/14
47 01 47 50
Ing. Vít Hejda, Lužná 587, 270 51 Lužná
Bc. Josef Vlček, Lužná 238, 270 51 Lužná

Pavel Polívka, Lišany 107, 270 52 Lišany

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Silnice Lišany – Rakovník za „Norfrýdovic“ cihelnu vlevo po cestě k trati ČD
Lužná – Rakovník, zde vlevo po trati k mostu přes Lišanský potok, dále vpravo po potoce až
k lávce u Kozákovy chaty. Dále vlevo po cestě k bývalému vojenskému objektu. Po severním
okraji přes pole nad hájenku Haná nad okrajem lesa, kde ústí tato jáma do lesa, po této jámě
vlevo až k neudržovanému průseku v lese. Po tomto průseku k rybníku Bartoň. Dále vpravo
po břehu rybníka na přítok potoka, po potoce až k mostu u samoty paní Zaspalové, zde vlevo
a dále po silnici do levé zatáčky, v zatáčce vpravo po lesní cestě do lokality loučky pod
Kotlinami. Odtud přes louky po cestě podél oplocenky lesní školky až k hájence Krásná
Dolina a dále vlevo na silnici Rakovník – Nové Strašecí k parkovišti u Boučku. Zde dále lesní
cestou, okolo lesa Radlice na silnici u Staré lesní správy. Po této silnici směr Lišany až
k bytovkám Lesní správy, za bytovkami vpravo po okraji obce za Husův sbor, na železnici
Lužná – Chomutov. Zde vlevo po cestě asi 150 m, zde vpravo po hranici katastru, asi po 170
m vlevo po hranici katastru, dále přes lokality Březiny, Skalku, Bok. Lišanské obecní zahrady
do lokality Amerika. Dále vlevo po hranici katastru Lišany k Rabasovu mlýnu po potoce, přes
silnici k místu, kde protéká potok pod železnicí tratí Lužná – Chomutov. Dále po potoce
vpravo k rohu chmelnice. Dále po okraji chmelnice na železnici Krupá – Kolešovice, po
železniční trati na zastávku Lišany a odtud vlevo na silnici, okolo lišanského hřbitova
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k mostu, zde vpravo po silnici Krupá – Lišany – Rakovník k výchozímu bodu za Norfrýdovic
cihelnou.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)

Honební společenstvo Pavlíkov
Pavlíkov, 270 21 Pavlíkov
16. 12. 2002; ŽP 206/1 - 940/02/15
47 01 47 68
Milan Jirkovský, Pavlíkov 164, 270 21 Pavlíkov
František Zralý, Lašovice 7, 270 21 Lašovice

Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce
Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Výchozí bod od rozcestí Kubík po silnici do Pavlíkova. Po 300 m se hranice otáčí doprava a
pokračuje pod koncem šikmo na chmelnici nad hrází rybníka, dále pokračuje po hrázi závlahy
na všetatskou silnici a po silnici směrem na Pavlíkov. V první zátoči uhýbá doprava a
pokračuje po mezi pod Všetatskou hůrkou na cestu za hřištěm až na spojovací cestu Všetaty –
Chlum, kde se otáčí doprava a po 300 m doleva směr Lašoviské jámy. Odtud po katastrálním
území Pavlíkov směrem ke chlumské silnici, za silnicí přes Kubovku do Vosykovic zahrady
směr Brabeček. Souběžně se stěnou lesa po pomyslné hranici v polovině pole až na jeho
konec. Dále šikmo přes špic stráně na Rakovnický potok a po něm proti proudu až ke zdi pod
tratí, kde končí hranice s Hájem Všetaty. Hranice pokračuje po trati na Rakovník až
k samotám u Skleničků, odtud pod lesem směrem na Bulovnu po potoce zvaném Huřvinka až
ke Krčiláku. Dále po silnici směr Pavlíkov, v první zatáčce po cestě vedoucí ke Kopeckých
kanálu. Na začátku lesa doprava a pokračuje přes Dondovic jámu k Dubině. Po cestě kolem
stěny lesa směr Pavlíkov, kde se střetne s cestou od Hvozdu. Po této cestě pokračuje na
Hvozd, u stromořadí se stáčí doleva po mezi po katastrálním území Pavlíkov pod kopec zvaný
Jedlina (stará hranice), zde opět doleva a končí asi 50 m nad rozcestím Kubík.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Mšec
Mšec 306, 270 64 Mšec
17. 1 2003; ŽP 206/1 - 941/02/16
47 01 47 76
Ing. Václav Rosenreiter, Mšec 306, 270 64 Mšec
Ing. Pavel Frolík, Třtice 81, 271 01 Nové Strašecí
Miloš Hejda
JUDr. František Hrudka, Wolkerova 1070, 272 01 Kladno
Jaroslav Škvor

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Od hájovny Libeň severním směrem po silnici ke Mšeci. Za chmelnicemi se stáčí na východ a
po jižní hraně údolí U Staré pohodnice a vede až na úroveň rohu lesní parcely č. 800/1. Odtud
vede severním směrem po východním okraji lesní parcely č. 800/1, až na silnici směr Mšec,
na kterou se opět napojuje na úrovni samoty „Válovna“ (parcely 811 a 810) a pokračuje po
silnici směrem na sever ke Mšeci. V místě, kde silnice mění směr na východ, pokračuje
hranice dále severním směrem lesem (po hranici lesa p. Jůny) napříč strání. Pod strání se
hranice otáčí směrem na západ a po kraji lesa vede až k Buckému rybníku. Po jeho hrázi
směrem ke Třtici, dále po jeho severním břehu po cestě západním směrem. Asi v polovině
Buckého rybníka se hranice otáčí na sever a po strouze směřuje do středu stráně v Hoře (po
západním okraji pozemku p. č. 642 (421) k. ú. Třtice), kterou protíná kolmo severním
směrem. Od hořejší hrany stráně V Hoře směrem západním po cestě (p. č. 1680) až na
rozhraní parcel 1669 a 1671/15. Odtud směrem severním až na parcelu 2533 a 2535, po jejím
okraji až k potoku pod hrází Račského rybníka. Dále po potoku západním směrem až pod hráz
rybníka (p. č. 2485). Odtud severně do oblouku silnice Řevničov – Slaný (po okraji parcely
2470/1 a 2454). Dále po státní silnici č. 16 směr Slaný. Asi po 750 m se otáčí směrem jižním
a po hranici l. ú. Řevničov a Kalivody (po okraji p. č. 1076/1 k. ú. Kalivody), přes pole
v Rovinách směřuje až na horní hranu stráně „V Teplé stáni“. Po horní hraně stráně pokračuje
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hranice směrem na východ až na okraj parcely 1047 a po jejím západním okraji přetíná stráň
jižním směrem. Odtud pokračuje východním směrem po spodním okraji stráně a asi po 1000
metrech se otáčí na sever přes Teplou stráň (po západním okraji p. č. 988/15) až na její horní
hranu. Dále vede východním směrem po horní hraně stráně až k pozemku 988/2 a po jeho
okraji vede severně k lesu. Zde pokračuje po kraji lesa nejprve směrem na západ a potom
smšrem na sever až k hájovně Tok. Hranice pokračuje od hájovny dále na sever na horní
hranu stráně nad Bdínem (cesta p. č. 606/1). Po této hraně stráně směřuje na severovýchod ke
kótě 456, kde se otáčí na směr východní k silnici Srbeč – Mšec. Po této silnici vede až na kótu
458. Od této kóty vede po hořejší hraně stráně v Srbečském lese na východ až k lesním
pozemkům VLS Hořovice a po jejich hranici vybíhá na kraj lesa severně od Mšece na kótu
446. Odtud pokračuje hranice nejprve směr východ po kraji lesa, přes silnici Mšec – Slaný
směr na jih po kraji lesa, později východně po kraji lesa až na silnici vedoucí od hájovny
Ostrov na Drnek. Po této silnici směr Drnek až k lesu. Od lesa u Martinic kopíruje hranici
okresu Rakovník a vede po polní cestě se stromořadím směrem na západ na kótu 435. Zde se
otáčí na jihovýchod po polní cestě ke kulovanému lesu a po jeho okraji pokračuje stejným
směrem až na silnici Lodenice – Drnek. Přes tuto silnici stále na jihovýchod po kraji lesa dále
hranice honitby kopíruje hranici okresu Rakovník až pod Oborské rybníky, kde navazuje na
jižní okraj p. č. 534 k. ú. Mšecké Žehrovice a dále vede po hranici katastru obce Mšecké
Žehrovice až na hranici obory Libeň. Dále vede po okraji obory Libeň, až k hájovně Libeň.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Honební společenstvo Zdeslav
Zdeslav, 270 34 Čistá u Rakovníka
20. 2. 2003; ŽP 206/1 - 1040/02/17
47 01 46 95
JUDr. Josef Kopřiva, Ovčí hájek 2156/10, 158 00 Praha 5
Rudolf Babuška, Na Výfuku 114, 331 44 Kožlany
Ing. Ivan Koděra, Šanov 98, 270 31
Ing. Václav Zelenka, Petrovice 10, 270 35
Vladimír Bretšneider, Zavidov 13, 27035
Zoran Perič, Zavidov
Helmut Levý, Velká Chmelištná 70, 270 34

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce
Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Výchozí bod hranic HS začíná na železničním přejezdu v obci Čistá a hranice pokračuje po
silnici až do obce Zdeslav. Na počátku obce Zdeslav se hranice odklání u kamenného křížku
vlevo a pokračuje po polní cestě, která vede mezi polem a obydlenou částí obce až pod obec
Zdeslav a dále pokračuje na rozcestí cest, které se nachází na úrovni rybníka zvaného „Pila“.
Na tomto rozcestí hranice odbočuje vlevo a pokračuje dále po polní cestě až k lesu, dále přes
les a vychází u rekreačního střediska ČLUZ na příjezdovou cestu do střediska. Po této cestě
pokračuje kolem lesa a to až do míst k Truxovic mlýnu, kde odbočuje vpravo a vede po
spojovací cestě vedoucí z Čisté do obce Kůzová a dále až do obce Nová Ves. V obci Nová
Ves v místech u transformátoru se hranice odklání vlevo, pokračuje po cestě mezi domy a
vychází do polí směrem k lesu. Pokračuje podél lesa a cca po 200 m odbočuje vpravo do lesa
a pokračuje po lesní cestě, která vychází na hl. silnici vedoucí z Nové Vsi směr Zelený Důl a
po této silnici vede až do obce Lhota. V obci Lhota u prvního stavení opouští hl. silnici,
pokračuje rovně po polní cestě až na můstek vodoteče vedoucí z obce. Zde se odklání vpravo
a pokračuje po této cestě, která vede kolem lesa, pokračuje až k rybníku zv. Čočkův, vede po
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hrázi rybníka a za rybníkem pokračuje přímo po polní cestě kolem lese a severním směrem.
V horní části polí u lesa prochází mírným úvozem, pokračuje lesem a přetíná silnici z obce
Velká Chmelištná směr sv. Hubert. Za silnicí pokračuje po lesní cestě, směrem na obec Soseň,
která vychází v polích. Cca 250 m od lesa se nachází rozcestí tvaru „Y“, na kterém se hranice
vrací do protisměru po druhé polní cestě vedoucí k lesu. Po této cestě pokračuje přes les a po
vyústění z lesa se na rohu u lesa odklání vlevo a pokračuje po mezi kolem lesa až na dolní roh
pole, které se nachází před lesem. Zde pak hranice prochází remízkem po mezi, mezi parcelou
č. 1538 a 1547 a za remízem vychází na cestu trigonometrického bodu. Zde se hranice odklání
vpravo, pokračuje po veřejné cestě přes osadu Hůrky a pokračuje směrem k obci Velká
Chmelištná. Na okraji lesa se hranice odklání mírně vlevo, vede po cestě přes louku, dále
kolem lesa, kolem samoty Hokovské domky a vychází na asfaltovou komunikaci. Po této
pokračuje asi 300 m v levotočivé zatáčce, pokračuje hranice rovně na lesní cestu a po této
vede lesem a zhruba po 700 m se z této cesty odklání vlevo a pokračuje po další lesní cestě,
tzv. Mokré, a vychází z lesa, dále pokračuje po cestě, kde se napojuje na veřejnou cestu v tzv.
Ořechové alej“. Pokračuje touto alejí až k samotě zv. Vystrčila, kde se hranice odklání vlevo,
vede kolem strže po cestě „Pražské“ směrem k obci Zavidov.
Hranice vede po této cestě až na roh pole, které se nachází vlevo od cesty. Na rohu pole se
hranice odklání vlevo, pokračuje po mezi kolem pole a vyúsťuje u můstku na silnici vedoucí
z obce Václavy směrem k obci Zavidov. Po této silnici se vrací směrem k Zavidovu a cca po
80 m se hranice odklání vlevo a pokračuje po katastrální hranici obce Zavidov, kterou tvoří
křovinatá mez a po této mezi pokračuje až na vodoteč a po této vodoteči až na hlavní potok.
Na potoce se odklání vpravo a pokračuje po tomto potoce směrem k obci Petrovice. Asi po 1
km se z hl. potoka odklání vpravo na vodoteč, která vytéká z tzv. Petrovické jámy. Pokračuje
po vodoteči Petrovickou jámou až do obce Zavidov, kde vyúsťuje na místní komunikaci. Zde
se odklání vlevo a pokračuje až na hlavní silnici. Na silnici se odklání vpravo a pokračuje až
do obce Všesulov, kde se v její horní části za levotočivou zatáčkou odklání vpravo a
pokračuje po místní asfaltové komunikaci až k železniční zastávce Všesulov, kde se odklání
vlevo a pokračuje po železniční trati až do obce Čistá, kde končí na železničním přejezdu.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Honební společenstvo Hořesedly
Hořesedly 25, 270 04 Hořesedly
28. 2. 2003; ŽP 206/1 - 106/02/18
47 01 47 92
Zdeněk Ferštl, Hořesedly 25, 270 04 Hořesedly
Jan Vostrý, Malinovského 1589, 269 01 Rakovník
Václav Břinčil, Hořesedly č. 108, 270 04 Hořesedly
Jiří Lisner
František Lisner
Václav Lisner
František Ratzka
Miroslav Kozel

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce
Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Výchozím bodem pro popis hranice je státní silnice č. I/6 Karlovy Vary – Praha v místě
odbočky polní cesty k obci Veclov. Od odbočky ze silnice č. I/6 vede hranice po polní cestě
před obec Veclov, po mezi směrem západním na polní cestu Hořesedly – Veclov. Odtud polní
cestou na hranu lesa až na okresní silnici Hořesedly – Nová Ves, okolo kolečka, prvního a
druhého vagonu, odtud směrem jižním mezi chmelnicemi přes vodoteč Nová Ves – Hořesedly
po mezi na polní cestu Hořesedly – Nová Ves. Odtud směrem na západ na okresní silnici
Nová Ves – Hořesedly. Po této cestě směr jih přes státní silnici č. I/6 Karlovy Vary – Praha po
polní cestě směr Heřmanov (400 – 500 m) k mezi vlevo od polní cesty směrem východ
k Hokovským chmelnicím, podle chmelnic k Lacinovému kompostu a od něj po mezi na
Pušuvu cestu. Z Pušuvy cesty zpět kolem pole zvaného U Křížku, podle Kolešovské
chmelnice na okresní cestu Hořesedly – Kolešovice a po této cestě ke Kněževeským
chmelnicím a mezi nimi na vodoteč Hájevského potoka přes můstek proti proudu směr
Hořesedly k el. vedení vysokého napětí a po mezi na polní cestu Hořesedly – Kněževes. Po
této polní cestě ke stráni zvané Trnky směr sever po mezi do rokle zvané Kozodol. Odtud po
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vodoteči směr východ (250 m) a potom směrem na sever na státní silnici I/6 cca 200 metrů
před odbočkou na výchozí bod.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Kněževes
Kněževes, 270 01 Kněževes
7. 2. 2003; ŽP 206/1 - 121/03/19
47 01 48 06
Věnek Gregor, Přílepy 60, 769 01 Přílepy
Ing. Radek Gregor, Na Pachťálně 402, 270 01
Kněževes
Miroslav Franěk, Krokova 104, 270 01 Kněževes

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Honitba zaujímá prakticky katastrální území obcí Kněževes a Přílepy. Výchozí bod je u
železničního přejezdu silnice č. 6 Praha – Karlovy Vary na trati Louny – Rakovník. Odtud
vede hranice honitby po st. Silnici č. 6 směrem na K. Vary, dále po hranici katastrálních
území obcí Kněževes a Hořesedly na polní cestu Kněževes – Hořesedly a po elektrickém
vedení VN k Hájovskému potoku, po něm na polní cestu a na silnici Hořesedly – Kolešovice.
Po této silnici vede hranice na Josefskou cestu a dále po hranici k. ú. obcí Kněževes –
Kolešovice až k Hájovskému potoku a po potoce na hranici k. ú. Kněževes – Kolešovice na
železniční trať Krupá – Kolešovice. Po trati a po hranici katastrů přes Kolešovský potok
nejprve středem dolní části přední jámy a dále pak středem zadní jámy a po cestě k lesu Na
vinici. Krajem lesa Na vinici ke křížku. Odtud po polní cestě směrem na Nouzov, odtud
severním směrem po hranici k. ú. na Kamennou jámu, po ní k Panské louce. Dále po mezi a
po meliorační strouze k Rivolovic chaloupce na Kolešovickém potoce. Po potoce k brodu a
odtud na sever středem poslední jámy a po hranici k. ú. k Rakovnickému lesu. Středem
Radlické jámy po kraji Rakovnického lesa až k meliorační strouze a po ní lesním porostem na
trať Louny – Rakovník, tuto křižuje a pokračuje po kraji lesa a po hranici k. ú. obcí
Kneževes – Olešná na železniční přejezd polní cesty z Olešné, na trati Louny – Rakovník. Po
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této trati vede hranice honitby směrem na Louny až do výchozího bodu na železničním
přejezdu na státní silnici č. 6.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Třeboc
Třeboc 6, 270 54 Řevničov
10. 5. 2007, OŽP 6626/2006
75 10 67 79
Jaroslav Fric, Třeboc 6, 270 54 Řevničov

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Výchozím bodem je křižovatka v Kroučové u lesa. Od křižovatky vede hranice směrem
západním po místní komunikaci podél lesa a areálu zemědělského družstva, dále jde po místní
komunikaci na okresní silnici a pokračuje po okresní silnici směr na Třeboc. V místech, kde
začíná kl. ú. Třeboc, uhýbá vlevo po polní cestě k lesu směrem na Hředle. U lesa uhýbá
hranice doprava podle lesa směrem k silnici Rakovník – Louny. Tuto silnici přetíná a jde
podél lesa směrem ke Kounovu na Džbán. U kamenolomu uhýbá podél lesa směrem severním
nad Lhotu pod Džbánem a stále pokračuje podél lesa k odbočce cesty ze silnice Louny –
Rakovník, na Lhotu pod Džbánem. Dále hrance pokračuje podél lesa směrem k Ročovu,
v místě zvaném „Čihadlo“ vede po okraji stávající chmelnice kolmo k silnici směrem Třeboc
– Ročov, uvedenou silnici přetíná a pokračuje po hranici pozemku obdělávaného
soukromníkem a od rohu tohoto pozemku pak pokračuje směrem ke „Křenovic rokli“, jejím
středem na malou vodoteč směrem k Třebockému potoku u „Paulů mostku“, kde začíná
hranice honitby Lesů České republiky. Honebnímu společenstvu Třeboc pak uhýbá hranice
vpravo proti proudu Třebockého potoka až na dotek hranice k. ú. Třeboc, směrem na Třeboc
100 metrů před vesnicí uhýbá vlevo po okraji lesa na lesní cestu v lokalitě Hýže, asi po 100
metrech na okraj lesa a na lesní cestu na křižovatku v Kroučové u lesa, která je výchozím
bodem.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Šípy
Bělbožice 10, 270 34 Čistá
4. 3. 2003; ŽP 206/1 - 1064/02/21
47 01 46 61
Václav Majer, Bělbožice 10, 270 34 Čistá
Josef Slabý, Šípy 5, 270 34 Čistá
Miloš Štiller, Šípy 15, 270 34 Čistá
Zdeněk Kounovský, Milíčov 20, 270 34 Čistá
Josef Štiller, Krakovec 11, 270 35 Petrovice

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Výchozí bod je státní silnice Rakovník – Kralovice v obci Všesulov (dolní část). Odtud polní
cestou v katastr. území Všesulov na Šípský mlýn. Od Šípského mlýna po katastr. hranici obcí
Šípy – Krakovec – Milíčov až k Machovic mlýnu. Od Machovic mlýna po katastr. hranici
obcí Milíčov a Slatina k Uhrovic mlýnu a dále k Čisteckému potoku. Odtud po Čisteckém
potoce (staré koryto) proti proudu na Čisteckou cihelnu a přes silnici Čistá. Šípy stále po
potoce k velké Čistecké závlaze. Odtud směrem na východ po hranici katastrů obce Šípy a
Všesulov k samotě pana Razýma. Odtud směrem na sever po polní cestě na již jmenovanou
státní silnici a po ní obcí Všesulovem k výchozímu bodu.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Křivoklát
Křivoklát, 270 23 Křivoklát
3. 2. 2003; ŽP 306/1 - 1093/02/22
47 01 48 49
JUDr. Jiří Hadrava, Městečko 123, 270 23 Křivoklát
Bc. Pavel Rus, Hradní 3, 270 23 Křivoklát

Jaroslav Gorčík, Městečko 156, 270 23 Křivoklát

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Výchozím bodem popisu je soutok Rakovnického potoka s řekou Berounkou, odtud pak vede
hranice po levé straně toku a proti toku Rakovnického potoka přes obec Křivoklát a Městečko
až k 6. Kilometru toku potoka, kde hranice přechází na železniční trať Beroun – Rakovník.
Hranice pokračuje po železniční trati ve směru proti toku Rakovnického potoka až k druhému
železničnímu mostu přes Rakovnický potok mezi stanicemi Městečko a Pustověty. Zde pak
schází hranice z železniční trati a pokračuje dál okrajem lesa směrem k obci Pustověty až
k místní komunikaci vedoucí do obce Pustověty. Po této komunikaci pokračuje hranice
směrem ke státní silnici Beroun – Rakovník. Po dosažení státní silnice jde hranice směrem
k obci Městečko, odbočí asi po 150 m na polní cestu k osamělému stavení (dříve Familie) a
před tímto stavením odbočí hranice na polní cestu vpravo směrem ke Dvoru Míče
k nebeskému rybníčku a okolo tohoto rybníčka, kde pak pokračuje hranice po pravém okraji
strže ve směru dolů kolmo na vrstevnici až do údolí na Novodomský potok a na okraj lesa. Po
okraji lesa pokračuje hranice směrem k obci Městečko na místní komunikaci „Na Bobci“,
odtud pak vede hranice do míst zvaných „Na Hrnech“, odtud po lesní svážnici k chatě zvané
„Voříškovna“ a po ní dál k seníku na křižovatku lesních cest „U Zastřelených“, pak po lesní
cestě k polím, po dosažení pole okrajem lesa vlevo až na státní silnici v místě u „Eustacha“ a
po této silnici pak do obce Křivoklát. V horní části obce Amalín jde hranice po místní
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komunikaci okolo rybníka směrem k osadě Častonice. Po dosažení místa nazvaném „Na
Malině“ odbočuje hranice vlevo k zalesněné strži a na jejím levém okraji ve směru dolů
kolmo k vrstevnici pokračuje po hranici lesních pozemků LČR až k toku řeky Berounky, kde
po dosažení středu toku řeky pokračuje hranice proti proudu řeky až k výchozímu bodu –
soutoku Rakovnického potoka s řekou Berounkou.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Hracholusky
Hracholusky, 270 41 Slabce
29. 11. 2002; ŽP 206/1 - 927/02/23
47 01 48 57
Radek Hlaváček, Hracholusky 36, 270 41 Slabce
Jaromír Huml, Hracholusky 38, 270 41 Slabce

František Kopřiva, Novosedly 9, 270 41 Slabce

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Od západu začíná na silnici č. 20116 na kilometru 5,8. Směrem na východ ji tvoří Pražská
cesta kolem Skoupského lesa až k Lesance. To je konec silnice od Novosedel. Zde končí
společná hranice s MS „Tetřev“ Tytry. Dále tvoří přirozenou hranici lesní porosty Lesů ČR
Hradec Králové, lesní správa Křivoklát, a pole kolem katastru obcí Novosedly a Hracholusky
až k Hřebecké fořtovně. Zde končí hranice s LČR. Hranice pokračuje po polní cestě na
křižovatku silnic č. 20118 na odbočku do Novosedel. Odtud západním směrem po silnici
20118 na křižovatku se silnicí č. 20116. Dále rovně do obce Újezdec. Obec Újezdec protíná
po návsi směrem na Slabce ke hřbitovu. V dolíku pod Újezdcem na mostku přes potok končí
hranice s MS „Mileč“ Hřebečníky. Odtud pokračuje hranice do kopce po uvedené komunikaci
k soše sv. Jana. Dále východním směrem po cestě ke statku pana Kodeta, pak severně k soše
sv. Josefa a odtud východně úvozovou cestou až k silnici č. 20116, jak je popsáno v dohodě
s MS „Lověna“ Slabce. Po této silnici severně do výchozího bodu. Zde končí hranice s MS
„Lověna“ Slabce.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Jesenice - Chotěšov
Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka
26. 3. 2013; ŽP 206/1 - 888/02/24
47 01 49 03
Miroslav Klementovič, Mírové nám. 368, 270 33
Jesenice u Rakovníka

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Hranice začíná výchozím bodem – začátek hráze rybníka Svitáku, kde sousedí s honitbou
Drahouš v katastrálním území Jesenice, kde vede polní cesta přes chatařskou oblast. Na konci
této cesty se dále napojuje na silnici 1. třídy č. 27 doleva směrem na Jesenici, až na Mírové
náměstí. Tam odbočuje doprava na silnici 2. třídy č. 228 směrem na Rakovník, až k viaduktu
u Kosobodské zastávky, která je vzdálená od Jesenice 3,9 km. U viaduktu odbočíme doleva
na lesní cestu směrem na Bedlno, až na rozcestí Bedlno – Čížkov, vzdálenost této cesty je 1,7
km. Na rozcestí se dáme doleva a po polní cestě 300 m až do Bedlna. Z Bedlna se dáme
doprava po staré cestě, která je zakreslená na cúzk.cz pod číslem 741, až na silnici č. 27. Dále
doleva a po 200 metrech se dáme doprava a po hranici pole – les až k cestě na Bílenec. Na
Bílenecké cestě se dáme doleva a po 300 m navážeme na silnici Chotěkov – Petrohrad. Tam
odbočíme doprava směrem na Petrohrad, až na okraj lesa. Na okraji lesa doleva a po hranici
pole – les (směrem k Jesenici) 1,6 km, až dojdeme k lesu na parcelu č. 1166/3, která je 30 m
za polní cestou vedoucí od jesenického hřbitova do Petrohradského lesa. Dále přes parcely č.
1166/4, 1165/2, 1164/2, 2001/5. 2001/3, 1163/4, 1168/1, 1163/2, 1161/1, 1162/1, 1152/2 a u
této parcely narazíme na Luční potok a dále pokračujeme po proudu tohoto potoka až na
začátek společné hranice s honitbou Krty. Pokračujeme proti proudu po zpevněném potoce od
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Jesenice na můstek pod sadem. Tento potok vede přes pozemky č. 1125/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 v k.
ú. Jesenice a končí na můstku na pozemku č. 1125/11. Z můstku postupujeme doprava
směrem na jih do kopce po strouze po pozemcích 1125/12, 1134/1, 1134/3, 1118/1, 1115,
1117/1, 1117/2 na cestu od sušárny z Jesenice. Na této cestě se stáčí doleva a po 20 metrech
pokračuje doprava směrem na jih přes pozemek č. 1116/12 po strouze podél pozemku č.
1969/2 k mezi na konci této strouhy. Zde přetíná pozemky č. 1963/3, 1945/1, 1945/5,
1946/22, 1946/21 a pokračuje mezi poli přes pozemek č. 1946/1 ke sloupu el. vedení, dále
podle el. vedení doprava směrem na Krty přes pozemek č. 1946/25 a cestu od Jesenice p. č.
969/1. Podle el. vedení pokračuje přes pozemky č. 1943/1, 1943/10, 1943/9, 1943/8, na okraj
cesty podle lesa k silnici č. 2065 Jesenice – Krty. Přes silnici č. 2065 pokračuje směrem na jih
po polní cestě k přejezdu žel. trati Blatno – Rakovník u Jesenického rybníka. Tato cesta vede
od silnice č. 2065 podél pozemků č. 449/12, 449/13 v k. ú. Krty a dále přes pozemky č.
1940/7, 1940/33, 1940/32 v k. ú. Jesenice přes přejezd žel. trati. Za tímto přejezdem se
hranice stáčí doprava podél trati směrem na Krty a po 200 m se stáčí doleva přes pozemek č.
1919/1 směrem k Jesenickému rybníku podél rákosí mezi pozemky č. 1919/11, 1919/17 a po
nejkratší hranici pozemku č. 1919/14 vede kolmo k Rakovnickému potoku. Dále vede
směrem proti proudu ke Krtům po Rakovnickém potoce k můstku na tomto potoce, dále přes
tento můstek a za ním se hranice stáčí mírně doleva po staré lesní cestě podél smrkového lesa
do kopce a po 200 m v zatáčce uhýbá doleva po pěšině dlouhé cca 100 m a na roh lesa za
Viklanem. Tato hranice vede v k. ú. Krty po cestě p. č. 1279/2 a 1278 a přes lesní pozemek č.
311/1. Dále pokračuje doprava po lesní cestě v k. ú. Krty podél lesního pozemku č. 311/1, což
je zároveň hranice katastru Krty, a dále přes lesní pozemky č. 1905/1 a 1905/2 v k. ú. Jesenice
na hráz Krtského rybníka (rybník Sviták), kde tato hranice končí. Po hrázi Krtského rybníka
pokračuje hranice honiteb Krty a Drahouš.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)

Honební společenstvo Krakov
Krakov - Krakovec, 270 35 Petrovice
19. 3. 2003; ŽP 206/1 - 1090/02/25
47 01 48 22
Bohuš Veselý, Krakovec - Zhoř 19, 270 35
Petrovice
Jiří Růžička, Malinová 29, 270 35 Petrovice
Ing. Luboš Lippert
Jan Krob
Josef Štiller
Jaroslav Leitner

Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce
Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Od silnice Slabce – Rakovník po cestě směrem západním po katastrální hranici Skupá –
Panoší Újezd (parcela 1309/1), dále po katastrální hranici Rousínov – Panoší Újezd
k severozápadnímu rohu lesa (parcela 440), odtud po cestě – rozhraní parcel 438, 440, 439 a
212/74 k cestě 1688 a po její levé straně na katastrální hranici Svinařov – Rousínov. Dále po
této katastrální hranici západním směrem, kterou tvoří severní strana větrolamu. Na konci
větrolamu pokračuje tato katastrální hranice polní cestou (parcela 638) až na okresní silnici
Rousínov – Svinařov. Dále hranice pokračuje po levé straně této silnice až k odbočce polní
cesty do Ostrých vrchů (parcela 680). Po pravé straně této cesty až ke katastrální hranici
Rousínov – Svinařov. Dále pravou stranou cesty (parcela 679/1) k. ú. Svinařov, hranice
pokračuje pravou stranou cesty k. ú. Rousínov parc. č. 1725. Odtud pokračuje západním
směrem po cestě rozhraní parcel 1574, 1578/6, 1552, 1576, 1575, 1585, 1586, 1596, zde
přechází na levou stranu cesty 1578/7 a dále 1727/3 na katastrální hranici Rousínov –
Modřejovice. Odtud po trvalé stabilizaci této katastrální hranice na trojmezí k. ú.
Modřejovice, Rousínov a Krakovec na Delibském potoce a dále po trvalé stabilizaci
katastrální hranice Rousínov – Krakovec a k Dubskému potoku. Hranice pokračuje po proudu
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levým břehem Dubského potoka (parcela 668 k. ú. Krakovec) k soutoku se Šipským potokem
(Parcela 672).
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Panoší Újezd
Panoší Újezd, 270 21 Pavlíkov
18. 2. 2003; ŽP 206/1 - 1065/02/26
47 01 48 90
Zdeněk Moucha, Panoší Újezd 82, 270 21 Pavlíkov
Luboš Polcar, Panoší Újezd, 270 21 Pavlíkov

Milan Kounovský, Panoší Újezd 22, 270 21 Pavlíkov

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Hranice začíná výchozím bodem Hůrka na Nové Vsi a jde po cestě na silnici na Panoší Újezd
– Slabce. Od tohoto bodu pokračuje přímou pomyslnou čarou na cestu Panoší Újezd – Chytry,
na hranici katastru Panoší Újezd, dále po hranici katastru na silnici Panoší Újezd. Po této
silnici na křižovatku. Z tohoto bodu na akáty na Jedlinu, podél akátů na Stoku, dále po stoce
okolo Jedliny, dále na hranici katastru Panoší Újezd – Pavlíkov na cestu Pavlíkov – Hvozd.
Dále po této cestě až nad Kravín – Hvozd, dále po cestě k silnici Senec – Hvozd a po této
silnici přes Hvozd po silnici na Malinovou na cestu ke Křížku. Dále hranice mezi HS Krakov
a Panoší Újezd začíná na Nové Vsi na Hůrce, dále pomyslnou čarou na silnici Rousínov –
Panoší Újezd k zatáčce a po cestě „Bambásek“ k cihelně. Od cihelny pomyslnou čarou bývalé
višňovky na „Štrajcíbl“ za rybník Polák. Od Poláku na strom Javor, pomyslnou čarou na třetí
stožár od silnice Malinová – Hvozd a od tohoto stožáru vysokého napětí souběžně se silnicí
Malinová – Hvozd až na Hřebeckou cestu ke křížku.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Branov
Branov 42, 270 23 Křivoklát
ŽP 206/1; 206/1 - 67/03/27
47 01 48 73
Tomáš Andrle, Branov 29, 270 23 Křivoklát
Josef Horn, Branov 12, 270 23 Křivoklát

Bc. Pavel Rus

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Začátek popisu hranic v obci Roztoky, kde od železničního mostu středem řeky Berounky po
proudu dolů až k ústí tzv. Stříbrného luhu po pravé straně řeky (poblíž strážního domku
železnice). Odtud Stříbrným luhem podél potůčku nahoru až na hranici porostů 2b2 a 2b1.
Odtud dále po hranici porostů až na silnici Roztoky – Beroun. Dále přes silnici směrem
severozápadním po lesní cestě mezi porosty b1 a b2 na hranici oddělení 1 11, dále po
svážnici, která tvoří hranici odd. 1 a 10 a 11 až na potok Klucná. Odtud proti proudu potoka
po silnici mezi Roztokami a Karlovou Vsí až k lesní cestě zvané Morávková. Dále po této
cestě severozápadně až k hájovně Bránovská vrata, kde pokračuje až na vrchol zvaný Malířův
kopec, odtud kolmo na potůček vedoucí k vodní nádrži u Palouku. Hranice dále pokračuje
kolem potůčku až na hranici lesa po levé straně, kolem porostu západně směrem na kótu 387,
tam po cestě mezi porosty 5b1 a 5a1 kolmo na potok. Dále po lesní cestě kolem potoka mezi
odd. 1 a 4 až na okraj lesa a dále v prodloužení podél potoka až k ústí do řeky Berounky
v místě zvaném Bránovský luh. Odtud středem po toku řeky Berounky do Roztok
k železničnímu mostu.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Kolešovice
Kolešovice, 270 02 Kolešovice
21. 1. 2003; ŽP 206/1 - 1030/02/028
47 01 48 81
Ing. Václav Valdman, Olešná 168, 269 01 Olešná
MUDr. Jiří Jenšovský

Mgr. Miloslav Mánek

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Popis hranic honiteb HS Kolešovice a HS Lupofyt Oráčov:
Hranice začíná na Ptačím vrchu u železného sloupu elektrického vedení, pokračuje po polní
cestě k lípám, odtud po cestě ke Zderazskému lesíku a dále po jeho okraji směrem
k Židovskému hřbitovu po mezi dělící pozemky Švihova a Zderazi. U Židovského hřbitova po
strouze k silnici Zderaz – Čížkov.
Popis hranic honiteb HS Kolešovice a HS Pšovlky:
Výchozím bodem společné hranice je vyústění Kolešovické jámy na polní cestu ve směru od
„Propadlé svatby“ k silnici Pšovlky – Kolešovice. Hranice pokračuje přes silnici po polní
cestě ve směru na západ až k lesíku v Klůčku, kde se cesta stáčí k severu a tam společná
hranice končí.
Popis hranic honiteb HS Kolešovice a HS Hořovičky:
Hranice začíná v nové zatáčce silnice Zderaz – Oráčov, pokračuje po mezi na Suchý rybník,
dále po hrázi Suchého rybníka pokračuje přímočaře na kapličku na cestě Čížkov – Hokov.
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Dále po této cestě vpravo až ke kapličce nad Hokovem. Od ní vpravo po cestě nad
Václavíkem až na silnici Heřmanov – Hokov. Přes ni polní cestou směrem na zastávku Nová
Ves až k první mezi vpravo.
Popis hranic honiteb HS Kolešovice a HS Hořesedly:
Hranice začíná na cestě za Heřmanovem, která vede severním směrem na silnici č. 6. Z této
cesty pokračuje na východ po první mezi nad Heřmanovem ke chmelnicím, dále podél
chmelnic po strouze a mezi až na Pušskou cestu a dále přes ni po cestě, která tvoří katastrální
hranici až ke kolešovické chmelnici a podél chmelnice po katastrální hranici na silnici
Kolešovice – Hořesedly a po této směrem na Kolešovice.
Popis hranic honiteb HS Kolešovice a HS Kněževes:
Výchozím bodem společné hranice mezi honitbami HS Kněževes a HS Kolešovice je
odbočka vlevo ze silnice Hořesedly – Kolešovice na starou cestu, na hranicích k. ú. Kněževes
a Hořesedly. Odtud vede hranice po výše jmenované silnici směrem na Kolešovice k odbočce
vlevo na josefskou cestu. Po ní na východ kolem Okrouhlice až k mostku přes meliorační
strouhu. Po této meliorační strouze pak pokračuje jižním směrem k potoku. Dále pokračuje
hranice mezi HS po proudu potoka až na hranice k. ú. Kněževes – Kolešovice a odtud vlevo
po mezi až na železniční trať Krupá – Kolešovice a po železniční trati východním směrem až
na hranici katastru Na Sekyře. Odtud postupuje jižním směrem po hraniční mezi až k potoku
za Bílým mlýnem. Dále pokračuje po proudu potoka směrem na Přílepy až na hraniční mez k.
ú. Kneževes – Kolešovice a po této mezi jihozápadním směrem až k meliorační strouze. Po
této meliorační strouze pokračuje hranice na jihozápad přes cestu Přílepy – Kolešovice až
k odbočce hraniční meze. Odtud vlevo na jih po této mezi až na zadní jámu. Středem zadní
jámy hranice pokračuje až na její konec (vyústění na cestu Propadená svatba). Zde společná
hranice výše uvedených honiteb končí.

43

REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu

Honební společenstvo Rakovník
Bulovna 1673, 269 01 Rakovník
20. 5. 2003; ŽP 206/1 - 1030/02/29
71 18 35 40
Pavel Topka, 1673, 269 01 Rakovník
Václav Vajchr, Okružní 2485, 269 01 Rakovník

Pavel Farták, Papírna 15/II., 269 01 Rakovník

Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Výchozí bod Bulovna – Bělidlo, odtud po okraji lesa ke Skoupým, dále Sklenička po okraji
lesa kolem pastviny, ke Kohoutovic mlýnu, pod viaduktem, okrajem lesa na papírenskou
cestu od muničáku, dále k Papírně směrem po cestě na Hanou, na silnici Rakovník –
Křivoklát. Potom roklí pod hájovnou Haná, okrajem lesa až na cestu od vojenského útvaru, po
ní asi 200 m na lesní cestu směrem ke Kozákovic chatě, okrajem lesa k Humpálovi, přes
Pražskou silnici. Dále hranice pokračuje po Lišanském potoce směr na lounský most, odtud
zpět po trati k Nonfriedovic cihelně na silnici Lišany – Rakovník, přes město k továrně
Autobrzdy, za ní po silnici k letišti doleva na polní cestu k Hostokryjím, na konci letiště přes
Majerovic zahradu na vrbu na konci Dlouhé jámy. Odtud mezi chmelnicemi Huřviny –
Žlábek na Černý potok, po něm směrem na Lubnou ke Švarcově rokli, po ní po pěšině na
Vackovu stodolu, dále po silnici Rakovník – Pavlíkov až po důl RAKO, odtud po Jalovém
potoce na potok Huřvinka, okraj lesa kolem potoka až na Bulovnu k Bělidlu.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Pochválov
Kozojedy 55, 270 54 Řevničov
28.1.2003; ŽP 206/1 - 1074/02/30
47 01 49 38
Miroslav Krupička, Kozojedy 55, 270 54, Řevničov
Rostislav Chmel, Kozojedy 26, 270 54 Řevničov
Ing. Václav Eminger, Kozojedy 5, 270 54 Řevničov
Jiří Cífka, Pochvalov 98, 270 55 Pochvalov
František Kučaba, Pochvalov 2, 270 55 Pochvalov

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Východní část jižní hranice HS po silnici Pochvalov – Kroučová tvoří lesní okraj honitby.
Dále od silnice jižní a západní stranu HS vytváří hranice lesní honitby Smilovice. Severní
hranice probíhá od triangulačního bodu v severním okraji lesa Zvosidel po hranicích okresu
Rakovník a Louny přes silnici Kozojedy – Vinařice k severovýchodnímu rohu lesa za
lesovnou Kozojedy, kde navazuje opět na lesní honitbu Smilovice.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Čistá
Tyršova 130, 270 34 Čistá
17. 3. 2003; ŽP 206/1 - 1042/02/31
47 01 49 62
Jan Tajbl, Tyršova 130, 270 34 Čistá
František Slabý, Břežany 16, 270 34 Čistá
Ing. Jaroslav Kondelík, Čistá 42, 270 34 Čistá
Petr Babuška, Kožlany 292, 331 41 Kralovice
Václav Švolba, Břežany 3, 270 34 Čistá

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Hranice začíná u železniční zastávky Všesulov, odkud vede po trati až do obce Čistá
k přejezdu, zde se lomí vpravo po silnici vedoucí na Zdeslav až k propusti vodoteče, směřující
od „Černé kočky“, a zde se lomí vlevo přes pozemky vlastníků a dále pokračuje po otevřené
vodoteči směrem k PT ČLUZ, kde vystoupí na potok Javornice, pokračuje k Truxovu mlýnu,
pak po cestě vedoucí z obce Čistá směrem na Kůzovou, za Truxovic mlýnem vlevo okrajem
pole „Amerika“ až na roh lesa zv. „Šídlovka“ a pokračuje středem rybníka „Kazilka“ na potok
Javornice. Po potoce Javornice pokračuje stále po proudu po okresní hranici až k ústí starého
koryta Čisteckého potoka, dále po tomto korytě až pod Milíčov „Vidím“, kde přechází na
stávající koryto Čisteckého potoka, a dále proti proudu tohoto potoka po katastrální hranici až
na most silnice Čistá – Šípy. Od mostu dále pokračuje podél hranice lesa a dále podél strouhy
ústící do Velké závlahy po katastrální hranici k obydlí p. Razýma, odtud po polní cestě na
státní silnici směrem na Čistou a po této silnici kolem obce Všesulov na železniční zastávku
Všesulov k výchozímu bodu.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Lupofyt Oráčov
Oráčov, 270 32 Oráčov
29. 1. 2003; ŽP 206/1 - 1088/02/33
47 01 49 20
Milan Procházka, Švihov 8, 270 33 Jesenice
Ing. Zbyněk Polívka, Chrášťany 184, 271 01 Chrášťany
Ing. Svatoslav Kučera, Oráčov 100, 270 32 Oráčov
Alexandr Kovanda, Oráčov 49, 270 32 Oráčov
Luděk Lajbl, Senec 55, 270 36 Lubná u Rakovníka

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Hranice začíná na polní cestě pod obcí Klečetná, vede směrem severovýchodním přes můstek
okolo chmelnice, po mostě přes příčnou strouhu, dále po cestě okolo chmelnice, zatáčí
doprava směrem východním, kde se na začátku vysokého lesa opět stáčí na severovýchod po
pomyslné přímce na střed rokle. Pokračuje středem rokle přes železniční trať rovně na další
strouhu, přetíná potok a vede až na most silnice mezi obcemi Švihov a Pšovlky a dále po
vodoteči až k lesu. Lesem běží rovně po lesní cestě, která tvoří hranice Severočeských a
Středočeských státních lesů. Potom představuje hranici okraj lesa až na jeho konec a dále
pomyslná přímka na železniční sloup elektrického vedení. Pokračuje po polní cestě směrem
západním okolo lip, Zderazského lesíka a dále po mezi okolo Židovského hřbitova, po strouze
na silnici Zderaz – Čížkov. Po silnici pokračuje směrem na Čížkov okolo bytovek, dále po
lesní telefonní cestě až na konec lesa, kde uhýbá doleva okolo Šáchovny až k železničnímu
viaduktu u železniční zastávky Kosobody. Pokračuje po silnici směrem na Rakovník, uhýbá
doprava po cestě k hájovně pana Kovandy a pokračuje dále po lesní cestě na Soseň okolo
kompresní stanice plynovodu. Za obcí pokračuje po polní cestě vedoucí do Velké Chmelištné,
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na první křižovatce zatáčí doleva k lesu, kde dále vede znovu doleva po kraji lesa a stáčí se
doprava na lesní cestu do Klečetné k domu pana Ranka.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle ust. §28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Název honebního společenstva (HS)
Sídlo
Den a číslo registrace
Identifikační číslo osoby HS

Honební společenstvo Hřebečníky
Šlovice 4, 270 41 Slabce
14. 4. 2003; ŽP 206/1 - 1010/02/34
47 01 46 36

Honební starosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

František Beneš, Šlovice 4, 270 41 Slabce

Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Milan Šnobl, 270 41 Slabce

Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Petr Hošek
Oldřich Staněk
Petr Razím

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Začíná na soutoku Zbirožského potoka s řekou Berounkou, dále pomyslným středem řeky
proti proudu k samotě zvané U Bartoňů k soutoku řeky se Slabeckým potokem, dále hranice
pokračuje proti proudu Slabeckého potoka jeho pomyslným středem kolem samoty zvané
Slabecký mlýn, zde vpravo po přítoku potokem pod obec Újezdec k mostu místní komunikace
Újezdec – Slabce. Od mostu po této místní komunikaci směrem na Slabce okolo pomníku sv.
Jána na křižovatku cest vzdálenou cca 200 m od slabeckého hřbitova označenou dřevěným
křížem. Zde se hranice stáčí v ostrém úhlu vpravo po cestě k samotě U Kodetů a u této samoty
v pravém úhlu vlevo vzhůru na další křižovatku s křížkem sv. Josefa. Zde pokračuje opět
v ostrém úhlu vpravo po polní cestě až na silnici ze Slabec na Hřebečníky do míst bývalé
autobusové zastávky. Dále pak po silnici č. 20116 směrem na Hřebečníky na křižovatku se
silnicí č. 10118 a dále pak po této silnici směrem na Hracholusky. Na křižovatce se silnicí č.
20119 vpravo po místní komunikaci ve směru na Hřebečníky ve vzdáleností cca 300 m pak po
první polní cestě vlevo ke křižovatce po cestě k samotě zvané Hřebečnická fořtovna. Od této
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samoty vede po rozhraní lesa a pole s místním názvem Dubinky až do míst s místním názvem
U Červeného kříže. Zde po lesní cestě Hřebečnickým luhem k řece Berounce přes silnici č.
201 Týřovice – Roztoky do pomyslného středu řeky Berounky a dále tímto středem proti
proudu řeky až k soutoku řeky se Skryjským potokem. Zde vlevo proti proudu tohoto potoka
až k okraji lesa vpravo za posledním domem Skryjského luhu. Dále po kraji lesa do stráně na
okraj polí, dále vlevo po okraji lesa a po hranici Státních lesů s Obecním a soukromým
majetkem kolem Skryjského hřbitova až do míst zvaných Za oborou, kde přetíná silnici č.
20122 Skryje – Broumy, dále po okraji lesa k prvnímu rohu lesa a odtud dále po hranici
Státních lesů a soukromých lesů přes kótu 451,6 místní název Na Skalkách, dále na okraj pole
a lesa zvaný U Lizu. Dále přes les zvaný Stražiště, po hranici Státních a soukromých lesů
k rekreačnímu zařízení zvanému Svazácká do Zbirožského potoka pod rekreačním
střediskem. Dále pak po proudu pomyslným středem Zbirožského potoka až do jeho soutoku
s řekou Berounkou, kde popis hranic začíná.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Honební společenstvo Velká Buková
Kalubice 15, 270 23 Křivoklát
19.3.2003; ŽP 206/1 - 248/03/35
47 01 41 48
Doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, Kalubice 15, 270 23
Křivoklát
Zdeněk Sklenička, Velká Buková 105, 270 23 Křivoklát
Václav Matějovský, Velká Buková 13, 270 23 Křivoklát
Petr Matějovský, Velká Buková 99, 270 23 Křivoklát
Antonín Vrána, Velká Buková 16, 270 23 Křivoklát
Miloslav Mikovec, Kalubice 3, 270 23 Křivoklát
Ing. Vladimír Pišvejc, Křivoklát 224, 270 23 Křivoklát

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Výchozí bod: začátek železniční zastávky v obci Pustověty.
Po železniční trati až do obce Městečko k přejezdu silnice Malá Buková – Městečko. Odtud
Kaprovou ulicí až na parkoviště pod hřbitovem. Z tohoto parkoviště vpravo po silnici
Městečko – Křivoklát až k podjezdu pod železniční trať před školou Křivoklát. Od tohoto
podjezdu vlevo po trati do středu řeky Berounky. Dále středem řeky Berounky proti jejímu
toku až k jezu u Čechovic mlýna pod obcí Nezabudice. Od tohoto jezu po toku Sázavského
potůčku na silnice vedoucí kolem mlýna. Z této silnice po cestě sledující Sázavský potůček
vzhůru Sázavským údolím až k jeho prameništi cca 150 m od Bukovských polí. V místě, kde
není cesta podél potůčku nebo v jeho bezprostřední blízkosti, platí za hranici potůček. Nad
prameništěm cca 30 – 50 m po cestě vlevo na silnici Velká Buková – Všetaty (okraj polí).
Dále vlevo po této silnici až k odbočce silnice Malá Buková – Městečko. Odtud vpravo po
této silnici až do první pravotočivé zatáčky. Z této zatáčky vlevo po lesní cestě k místu
zvanému U Doubku. Z tohoto místa vpravo dále po lesní cestě až na okraj (roh) Kalubických
polí. Z tohoto bodu podél okraje lesa s mírným spádem až k potůčku pramenícímu v místě
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zvaním Spáleniště. Odtud vlevo po tomto potůčku dolů (prakticky dále po okraji lesa) až do
obce Pustověty k cestičce na zastávku. Dále po této cestičce až k výchozímu bodu –
železniční zastávka Pustověty.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle ust. §28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Název honebního společenstva (HS)
Sídlo
Den a číslo registrace
Identifikační číslo osoby HS

Honební společenstvo Mutějovice
Nová 294, 270 07 Mutějovice
10. 12. 2002; ŽP 206/1 - 963/02/37
75 00 39 29

Honební starosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Ing. Zdeněk Rosa, Mutějovice 294, 270 07 Mutějovice

Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Josef Kříž, Krokova 4553, 430 01 Chomutov

Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Ing. Jaroslav Fiala CSc., Srby 25, 273 02 Tuchlovice
Zdeněk Rosa ml., Nová 294, 270 07 Mutějovice

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Výchozí bod – nechráněný železniční přejezd na silnici Mutějovice nádraží – Kounov a trati
Louny – Rakovník. Od výchozího bodu na roh lesa „V Černých“ a po hranici lesa na potok až
na okraj lesa, odtud po mezi na roh chmelnice „Struha“ a podle chmelnic po hranici katastru
na strouhu ústící do potoka, po potoce na most silnice Mutějovice – Kounov, odtud po strouze
směrem na Kounov a po hranici katastru po mezi na pozemku „Ryba“ na trať Praha –
Chomutov a odtud k obci Milostín na společnou hranici s honitbou Nesuchyně – vodoteč u
parcely č. 1615.

53

REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Nový Dům
Nový Dům, 269 01 Rakovník
6. 12. 2002; ŽP 206/1 - 545/02/38
71 01 21 76
Ing. Martin Křenek, Mšecké Žehrovice 47, 270 64 Mšec
Václav Drexler, Požáry 41, 270 23 Křivoklát

Zdeněk Čada, Nový Dům 57, 269 01 Rakovník

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Hranici tvoří silnice od hájovny Míče směrem k Městečku. U odbočky do Pustovět zabočit
vlevo směrem východním k familiím Šimková, dále středem rybníčka a luhu z něho
vycházejícího na Novodomský potok. Odtud po okraji lesa severním směrem až na „Hraniční
cestu“. Zde vlevo směrem západním až k hájovně Štylovna. U hájovny Štylovna zabočit vlevo
západním směrem, to je po hraniční cestě k Pochmanovu kalu. Zde vlevo jižním směrem
k hájovně Míče. Pokud jde hranice po cestách, je hranicí střed cesty, mimo hraniční cestu od
hájovny Štylovna. Tato cesta je součástí honitby.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle ust. §28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Název honebního společenstva (HS)
Sídlo
Den a číslo registrace
Identifikační číslo osoby HS

Honební společenstvo Chrášťany
Olešná 140, 269 01 Rakovník
8. 4. 2003; ŽP 206/1 - 1092/02/39
47 01 50 12

Honební starosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Josef Franc, Olešná 140, 269 01 Rakovník

Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Ing. Zbyněk Polívka, Chrášťany 184, 270 01 Kněževes

Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Lubomír Oplt, Olešná 93, 269 01 Rakovník
Václav Kučera, Nový Dvůr 4, 270 01 Kněževes

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Výchozí bod hranice společenstevní honitby začíná na železničním přejezdu trati Rakovník –
Louny a na vozovce Rakovník – Kněževes. Po této trati pokračuje hranice směrem na Louny
až na přejezd silnice I. třídy č. 6 Karlovy Vary – Praha. Po této silnici pak pokračuje dále
směrem na Prahu až na odbočku do Chrášťan, a po této odbočce na hranici katastru obcí
Chrášťany – Nesuchyně, po které pokračuje směrem k obci Krupá až ke Kocandě, kóta 346.
Od této kóty pak po železniční trati až na Lišanskou cestu, po které vede hranice směrem ke
Chrášťanům až ke sněžné jámě u „Mrchoviště“, kde uhýbá kolmo vlevo po cestě k hájence
Bory a dále po Borské cestě lesem až k obci Olešná, kde pokračuje od obecního úřadu
směrem na západ k sv. Šebestiánu, a dále se stáčí k jihu mezi pozemkem p. Procházky a p.
Donáta Jaroslava až k okraji lesa a po vozovce Rakovník – Kněževes až k přejezdu, kde je
výchozí bod hranice honitby.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle ust. §28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Název honebního společenstva (HS)
Sídlo
Den a číslo registrace
Identifikační číslo osoby HS

Honební společenstvo Hředle
Hředle 197, 270 08 Hředle
25. 2. 2003; ŽP 206/1 - 1078/02/40
47 01 50 39

Honební starosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Tomáš Vitner, Hředle 197, 270 08 Hředle

Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Tomáš Vitner, Hředle 197, 270 08 Hředle

Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Michaela Bradáčová
Luboš Hrbek
Josef Lehoučka, Hředle 15, 270 08 Hředle

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Jako výchozí bod hranic je křižovatka silnice Praha – Karlovy Vary a silnice Rakovník –
Louny. Hranice honitby jde po zmíněné silnici směrem na Hředle až za zeď hřbitova a odtud
po hranici katastru přes triangulační bod na roh stávající chmelnice na „Krahujci“. Strouhou
při okraji této chmelnice pokračuje až na konec bloku chmelnice a dále 300 m vpravo po cestě
mezi chmelnicemi a cestou podél Krupských chmelnic na cestu Hlava. Po cestě vpravo po
hranici katastru obce Mutějovice přechází silnici Hředle – Mutějovice a po vyvýšené (pravé)
straně lesíka pokračuje na vrchní kraj „Rubášovic strouhy“ a odtud na kraj lesa (vedle haldy
po bývalém dole Perun II) a dále průsekem kolmo na pohoří „Džbán“ na „Roviny“. Dále
pokračuje hranice vpravo cestou po „Rovinách“, těsně kopírující hranici lesa až k silnici
Rakovník – Louny (po pravé straně je zrušená skládka TKO). Dále pokračuje hranice po
zmíněné silnici ve směru na Hředle a asi po 100 m odbočuje šikmo doleva po cestě
k bývalému objektu Sovětské armády a po „Rovinách“, kde tvoří hranici les až k cestě, která
pokračuje přímo na hranici lesa „U Domečku“ a zároveň tvoří hranici katastru mezi obcemi
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Hředle a Třeboc. Po této cestě pokračuje hranice směrem k Řevničovu až na okraj lesa „V
Kusích“, kde pokračuje kolmo vpravo podél lesa a přechází na cestu směrem na Krušovice až
k cestě do Krušovic (vychází proti pivovaru). Odtud pokračuje po kraji „Panské zahrady“ až
na průsek po tranzitním plynovodu, po kterém pokračuje podél altánku a za ním po cestě
(podél oplocenky) doleva. Asi po 100 m jde po hraničním průseku z kopce směrem dolů
k silnici č. 6 až ke kraji lesa. Zde pokračuje doprava krajem lesa až k potoku. Potokem
prochází až na silnici I. třídy a pokračuje po ní směrem na Karlovy Vary na zmíněnou
křižovatku „Na Šustně“.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle ust. §28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Název honebního společenstva (HS)
Sídlo
Den a číslo registrace
Identifikační číslo osoby HS

Honební společenstvo Tytry
Skřivaň 72, 270 21 Pavlíkov
2. 4. 2003; ŽP 206/1- 1072/02/41
47 01 51 52

Honební starosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Mgr. Jan Hůla, Skřivaň 72, 270 21 Pavlíkov

Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Stanislav Markup, Všetaty 50, 270 21
Pavlíkov

Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Ing. Stanislav Beneš, Skupá 33, 270 41 Slabce

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Rozcestí rousínovské křižovatky směr na Slabce, na křižovatce nad Slabcemi směr silnice II.
třídy na Hřebečníky, křižovatka „V Bílých klínech“ směr polní cesta na Novosedly, kde končí
u „Lesanky“. Dál lesní cestou na Tytry, potom krajem lesa na soutok Tyterského potoka u
„Mlýna“, dál po soutoku Tyterského potoka na soutok Všetackého potoka, dále lesní cestou
směr Skřivaň po kraji lesa na „Kamennou“ a „Žalkov“ na katastr. území Všetaty, Skřivaň a po
katastr. území na silnici III. Třídy Skřivaň – Kubík. Dále dohoda mezi honebním
společenstvem Panoší Újezd a Tytry:
Výchozím bodem je křižovatka na silnici III. Třídy Panoší Újezd, Slabce, Rousínov směrem
na „Hůrku“ po staré cestě až na rozcestí u „Lipky“, kde protíná ve vzd. 576 m cestu k
„Americe“. Sále pokračuje po této cestě, která zároveň tvoří hranici katastru v délce 692 m.
Odtud vede po hranicích pozemků p. č. 290/1, 293/2, 293/3, 293/4 a 294. Tato hranice v délce
360 m je v terénu vyznačena zabudovanými kůly. Prochází „Rybníčky“ zčásti po přirozené
vodoteči a částečně po hranicích jednotlivých pozemkových parcel. Po 388 m vychází na
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cestě „Obecní vrch – Lávka“, vzdálenost k „Lávce“ 288 m. Od „Lávky“ po silnici
Tytry – Panoší Újezd, kde se po 201 m lomí, aby pokračovala po hranicích katastrů až na
silnici III. třídy Panoší Újezd – Pavlíkov o celkové délce 864 m. Po této silnici pokračuje až
na křižovatku u „Kubíka“, kde po 375 m společná hranice končí. Celková vzdálenost hranice
je 3744 m. Hranice nepřetíná jednotlivé parcely a je zřetelná v terénu. Pouze v jedné části je
po dohodě mezi honebními společenstvy Panoší Újezd a Tytry za souhlasu vlastníka parcel,
vyznačena pevně zabudovanými kůly. Hranice byly odsouhlaseny po venkovní pochůzce a
obě honební společenstva je odsouhlasila. Zároveň obě honební společenstva zakreslila
průběh hranic do svých pracovních map.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle ust. §28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Název honebního společenstva (HS)
Sídlo
Den a číslo registrace
Identifikační číslo osoby HS

Honební společenstvo Lubná - Senec
Lubná, 270 36 Lubná
21. 1. 2003; ŽP 206/1 - 1080/02/42
47 01 56 41

Honební starosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Václav Pšenička, Senec 36, 270 36 Lubná

Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Václav Kapsa, Lubná 12, 270 36 Lubná

Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Marie Brožová, Senec 60, 270 36 Lubná
Zdeněk Pšenička, Senec 55, 270 36 Lubná
Ing. Václav Sedlák, Lubná 100, 270 36 Lubná
Josef Baur, Senec 13, 270 36 Lubná

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Popis hranic s HS Panoší Újezd
Honební pozemky Senec Hnozd. Před Hvozdem první cesta ke kravínu, která navazuje na
cestu Hvozd – Pavlíkov. Před Pavlíkovem navazuje na cestu směr Pavlíkov – Senecká hora.
Popis hranic s HS Krakov
Výchozím bodem je křižovatka Hvozd – Žďáry po silnici na Žďáry.
Popis hranic s HS Pavlíkov
Výchozím bodem je kanál přes silnici do Pavlíkova a odbočky silnice do Krčeláku. Od tohoto
bodu jde hranice po silnici do Pavlíkova až k první zátočině uvedené silnice. Od této zátočiny
po cestě vedoucí ke Kopeckých kanálu, k počátku Dubiny, kde odbočuje doprava po hranici
k. ú. Lubná, a pokračuje po pěšině uprostřed lesíků přes celé vešky (bývalá honební hranice)
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až na pravý roh Čermákovic lesíka, kde se otáčí doleva a pokračuje po okraji lesíka stále
rovně, přes Dondovic jámu po cestě na roh Dubiny. Kolem Dubiny po cestě směrem
k Pavlíkovu, kde se střetne s cestou od Hvozdu a po této cestě až k hranici k. ú. Hvozd.
Popis hranic s honitbou Školního statku Rakovník
Hranice honitby se školním statkem začíná na spodním okraji letiště od cesty do Hostokryj po
spodním okraji a navazuje na cestu vedoucí kolem Novákovy zahrady přes trať až na silnici
Lubná – Rakovník. Poté asi 200 m po silnici až k propusti pod silnicí a poté k Černému
potoku. Potom pokračuje proti proudu na hranici Švarcovy zahrady a poté podél plotu, dále
po okraji lesa na cestu vedoucí od lesa na silnici Rakovník – Pavlíkov. Dále vede po silnici
Rakovník – Pavlíkov až k propusti Jalového potoka v Krčeláku.
Popis hranic s HS Petrovice
Začíná v osadě Brant, a to křižovatkou hlavní silniční komunikace a odbočkou do obce
Hostokryje. Z tohoto výchozího místa pokračuje jihozápadním směrem, kde pod obcí Příčina
odbočuje z hlavní komunikace vlevo a postupuje po místní komunikaci přes obec Příčina až
do osady Žďáry. Zde, u posledního rodinného domku na pravé straně, kde začíná odbočka na
polní cestu do obce Malinová, společná hranice končí.
Popis hranic s HS Senomaty
Výchozí bod křižovatka silnice z Lubné na Příčinu. Od křižovatky směr Hostokryje po silnici
do osady Brant, kde se uhýbá doprava u domu čp. 47 směrem východním, kde pokračuje po
bývalé staré dráze porostlé trním až k lesíku Šterovna, kde se uhýbá doleva směrem na sever
po polní cestě, kde asi po 300 m se napojuje na polní cestu z Hostokryj do Lubné. Zde se
uhýbá doprava, kde se po 100 m otáčí doleva směrem severním po cestě na roh
Hostokryjského lesíka a dále pokračuje po viditelné cestě porostlé keři až na roh letiště
(jihozápadní roh), zde se otáčí doprava po asfaltové silnici Hostokryje – Rakovník, kde
hranice končí u nové letištní haly.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle ust. §28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Název honebního společenstva (HS)
Sídlo
Den a číslo registrace
Identifikační číslo osoby HS

Honební společenstvo Jesenice - Kosobody
V Jamce 80, 270 33 Jesenice
7. 3. 2003; ŽP 206/1 - 1044/02/43
47 01 49 11

Honební starosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Mgr. Lukáš Eichinger, V Jamce 80, 270 33 Jesenice

Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Ing. Petr Sunkovský, Jesenice 3341, 270 33 Jesenice

Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Vlastislav Mach, Hradní 393, 270 33 Jesenice

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Jesenice náměstí, silnice směr Rakovník na Oráčov, k hájovně Kovanda od hájovny Kovanda
vpravo cestou na Kosobody po nové cestě na Soseň – Chmelištná, pole – les cesta Kneuberg
k sušičce Pláveč, cestou Kaštanová alej, Autocamping, na silnici č. 27 vpravo do Jesenice
náměstí.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Drahouš
Drahouš 35, PSČ 27033
26. 2. 2003; ŽP 206/1 - 1068/02/44
47 01 50 47
Antonín Tauber, Drahouš 35, PSČ 27033

Vlastislav Mach, Jesenice 393, 270 33 Jesenice
Václav Hron, Podbořánky 10, 270 33 Jesenice
Ing. Josef Melč, Lubná 252, 270 36 Lubná

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Hranice honitby honebního společenstva Drahouš probíhá od farmy Pláveč po cestě č. 1004
přeš les a křižuje silnici Hubert – Drahouš u výjezdu z Hubertského lesa; dále pokračuje po
cestě č. 994/1 a 996/1, kde probíhá na okraji parcel č. 296/2 les a 298/2 les až na cestu č 993 a
1676, podél parcely č. 298/2 les, 302 les a 354/4 les po jeho levém okraji na rozhraní pole na
cestu č. 1647, po této cestě zpět k obci Otěvěky k pozemku č. 419 a potom po cestě č. 1650 až
ke Smrkovskému potoku; po jeho toku až k soutoku s Lhotským potokem. Dále proti proudu
Lhotského potoka až do obce Lhota, z této obce dále po silnici 1665/1, 1717/1 a 1693, která
se připojuje na státní silnici Plzeň – Most č. 1693. Obcí Žďár po státní silnici přes obec, kde
před koncem obce přechází na cestu č. 1695/1 směrem k rybníku Dolní Štikáč po cestách č.
1695/1, 1708/2, 1708/1, 1699 a 1698/1, po hrázi rybníka a dále po cestě č. 1331. Dále po
okraji lesíka č. 252/1 k cestě 1275 a odtud přes pole č. 257 a hranu lesa č. 260/1 na hráz
Krtského rybníka. Odtud po cestě č. 390/4 a 803/3, která navazuje na státní silnici č. 3901/2;
po této silnici až k odbočce u Jesenické pily po silnici č. 4002 ke kempu, která přechází ve
zpevněnou cestu č. 1008/1 vedoucí Kaštanovou alejí na farmu Pláveč.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Honební společenstvo Kounov
Kounov 142, 270 06 Kounov
18. 2. 2003; ŽP 206/1 - 1082/02/45
47 01 49 46
Jan Turšner, Kounov 142, 270 06 Kounov
Zbyněk Palkoska, Povlčín 159, 270 06 Kounov
Václav Bazika, Milostín 1, 270 06 Kounov
Václav Dědek, Kounov 178, 270 06 Kounov
František Dubš, Kounov 11, 270 06 Kounov

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Výchozí bod hranice honitby Kounov se nachází na konci obce Janov na křižovatce silnic,
dále pokračuje směrem západním po silnici podél lesa směrem na Žatec až na spoj se silnicí
Svojetín – Žatec, odtud směrem jihovýchodním k obci Svojetín až tam, kde končí les po pravé
straně, dále směrem východním po mezi, která tvoří hranice mezi pozemky ZD Kounov a ZD
Svojetín, dále tímtéž směrem po hranici chmelnice až na silnici u nádraží Svojetín, odtud
směrem severním po trati ČSD až k traťové propusti na vodoteči, po této směrem výchofním
k okraji chmelnice až na jejich roh, od tohoto rohu dále po okraji chmelnice směrem jižním,
dále pak po hranici mezi pozemky ZD Kounov a ZD Svojetín na silnici z Povlčína do
Svojetína až po železniční přejezd u Svojetína, odtud po železnici směrem jižním až
k vodoteči, po této vodoteči směrem východním až k akátovému lesíku u lesa Peklo. Odtud
podle zmíněného lesíku severním směrem po východní hranici oplocenky až k trigonometru,
odtud dále na sever po polní cestě až k obci Milostín, dále po východním okraji obce až na
Milostínský potok, po něm dále směrem na východ na hranici katastru obce Milostín. Po této
až na železniční trať Chomutov – Praha, dále směrem sever po hranici katastru Kounov –
Mutějovice, až k potoku od Kounova, po něm směrem východním až na Mutějovický potok.
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Po něm severním směrem opět na hranici katastrů Kounov – Mutějovice, dále po katastrální
hranici zprvu na západ a pak směrem na sever až k lesu Černých, dále po okraji lesa směrem
na západ. Severním směrem až k přejezdu železnice u nádraží Mutějovice, odtud po kraji lesa
směrem na západ až k silnici Kounov – Nečemice, odtud opět po kraji lesního porostu
směrem jižním až k výchozímu bodu u obce Janov.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle 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 a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Honební společenstvo Petrovice
Petrovice 14, 270 35 Petrovice
27. 8. 2003; ŽP 206/1 - 342/03/46
47 01 55 43

Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Ing. Gunnar Grabovski, Nový Dvůr 7, 270 35 p. Petrovice u
Rakovníka
Karel Zachariáš, Petrovice 62, 270 35 p. Petrovice u
Rakovníka

Ing. Michal Trnka Csc., Na Kodymce 11, 160 00 Praha 6
Ing. Eliška Trnková, Na Kodymce 11, 160 00 Praha 6

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Hranice začíná od křižovatky v obci Zavidov po silnici směrem na Krakov do místa, kde
silnici křižuje vodoteč č. 944/3. Po této vodoteči postupuje severovýchodním směrem k lesíku
(parcela 883) podél Petrovického lesa až na jeho konec. Od rohu lesa pokračuje jižním
směrem po cestě č. 565 k parcele č. 469/5. Dále po mezi, směrem na východ po hranici parcel
č. 491/4 a 491/6 k cestě č. 572. Po této cestě navazující na další cestu č. 549 směřuje na
východní okraj osady Žďáry, kde vyúsťuje na silnici č. 490. Zde odbočuje vlevo a
severozápadním směrem směřuje do obce Příčina, prochází jí až do místa, kde pod obcí
navazuje na hlavní silniční komunikaci Plzeň – Rakovník. Na uvedené křižovatce odbočuje
směrem doprava a vede až do prostoru mostu poblíž rodinného domku č. p. 100. Zde se
odklání vlevo a pokračuje po vodoteči akátovou jámou severním směrem k osadě Brant, až
postoupí k brodu. Od tohoto brodu na jihozápadním cípu osady Brant pokračuje po levé straně
(hraně) potoka severozápadním směrem, kde potok dále postupuje akátovou jámou, lesní
porost a opět akátovou jámu. Následuje odbočení vodoteče na západ a po několika metrech se
odklání opět na severozápad a směřuje k obci Hostokryje. V místě, kde dostoupí
k levostrannému přítoku, odbočuje prudce vlevo do protisměru proti proudu vodoteče
66

jihozápadním směrem. Zde opět kopíruje levou stranu (hranu) potoka až k parcele č. 343, kde
se odklání vpravo a podél pozemků č. 339 a 338. Dostoupí na katastr. hranici, po které
směřuje na okraj smrkového lesa. Zde se po stěně lesa stáčí doleva, navazuje na akátovou
jámu (zvaná „Hubáčkovic“). U té se hranice uhýbá na sever a pokračuje po pravé straně této
jámy k Petrovickému potoku. Toho dosahuje v místech zvaných „Na Mlýnci“. Pokračuje proti
jeho proudu až k občasnému levostrannému přítoku. Dále postupuje tímto přítokem a terénní
nerovností k silnici Petrovice – Šanov. U silničního můstku odbočuje ve směru silnice vpravo
k obci Šanov, až na obzor ke kótě 404. Zde opouští silnici a odklání se vlevo na polní cestu
směrem na Šanovský les a dále do osady Nový Dvůr. Po této cestě se hranice dotkne osady
Nový Dvůr, kde přechází na silnici a po ní pokračuje ve směru obce Václavy. Na křižovatce
se silnicí Václavy – Řeřichy odbočuje doprava a pokračuje přes obec Řeřichy. Přibližně 300m
za obcí, v místě zvaném „U Lipky“ opouští silnici a odklání se vlevo na polní cestu směrem
do osady Klečetná. V obci Klečetná u zemědělské usedlosti pana Alexije odbočuje opět vlevo
a postupně jihozápadním směrem po cestě k osadě Hůrky až ke stěně lesa. Zde na křižovatce
cest uhýbá doprava a pokračuje dále po lesní cestě do obce Soseň. Po dostoupení okraje lesa
odbočuje hraniční cesta mírně doleva a postupuje jihozápadním směrem při pravé stěně lesa
až k cestě mezi obcemi Velká Chmelištná – Soseň. Na spojnici cest se odklání vlevo a
pokračuje dále do obce Velká Chmelištná. V místech, kde cesta vystupuje z lesa, se odklání
vlevo a pokračuje po stěně lesa, navazuje na roh pole, protíná část remízku a ve směru
k triangulačnímu bodu cca 300 m za osadou Hůrky dosáhne na polní cestu. Na té odbočuje
vpravo, projde osadu Hůrky a pokračuje dále jižním směrem do obce Velká Chmelištná. Po
vyústění z lesa opouští lesní cestu a odklání se vlevo. Pokračuje po stěně lesa, mine skautský
tábor a Hokovské domky, až dostoupí na asfaltovou komunikaci z obce Velká Chmelištná –
Václavy. Po té pokračuje dále po levé straně pole a na okraji dalšího lesního porostu přechází
na lesní cestu k osadě Zdeslav. V místě, kde vstoupí spojnice s další lesní cestou (zvanou
„Mokrá“ cesta), se odklání vlevo. Po „Mokré“ cestě pokračuje východním směrem, až vyústí
ven z lesa. Zde naváže na polní cestu, která lemuje kraj lesa až do míst, kde začíná ořechová
alej. Zde obočí vpravo, prochází ořechovou alejí až k usedlosti Nový Dvůr zvané
„Vystrčilka“. Proti vjezdu do této usedlosti odbočuje vlevo na další polní cestu (zvanou
„Pražská“). Po levé straně mine lesní porost „Zhořku“, Lázničkův lesík a dostoupí k hlavní
silnici mezi obcemi Zavidov – Václavy. Na té se stáčí vlevo ve směru k obci Václavy.
V místě, kde na pravé straně vozovky dostoupí k prvnímu můstku, opouští silnici a odklání se
vpravo na první křovinatou mez. Po té pokračuje až do místa (zvané pod „Malou skalkou“),
kde se napojí na levostrannou vodoteč. Postupuje západním směrem a přibližně po 300 m se
vodoteč stáčí severním směrem, až vústí do hlavního potoka, vedoucí od obce Václavy
směrem k Petrovicím. V místě, kde dostoupí k Petrovické jámě, odbočuje vpravo a pokračuje
jámou proti proudu občasné vodoteče. Na konci této jámy (v místě bývalé skládky
komunálního odpadu) dosáhne na silniční propojku od bývalého kravína, na které se odkloní
vlevo. Po dosažení hlavní silnice Rakovník – Plzeň odbočuje vpravo, prochází východní částí
obce Zavidov, kde u budovy bývalého Vondráčkovic mlýna (dnešní provozovna QALT) na
křižovatce silnic zamýšlená hranice končí.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle ust. §28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Název honebního společenstva (HS)
Sídlo
Den a číslo registrace
Identifikační číslo osoby HS

Honební společenstvo Senomaty
Nám. K. Buriana 55, 270 31 Senomaty
26. 11. 2002; ŽP 206/1 - 926/02/47
47 01 58 29

Honební starosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Mgr. Tomáš Valer, Nouzov 31, 270 31 Senomaty

Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Luděk Fišer, Nám. K. Buriana 55, 270 31 Senomaty

Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Josef Habásko, Jesenická 144, 270 31 Senomaty
Jiří Pova, u Trati 245, 270 31 Senomaty
PaedDr. Jiří Holý, Na Studánkách 2589, 269 01 Rakovník

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Společná hranice mezi honitbami HS Senomaty – Lubná:
Výchozí bod je křižovatka silnice z Lubné na Příčinu. Od křižovatky směr Hostokryje po
silnici do osady Brant, kde se uhýbá doprava u domu č. p. 47 směrem východním, kde
pokračuje po bývalé staré dráze porostlé trním až k lesíku Šterovna, kde se uhýbá doleva
směrem severním po polní cestě, kde se asi po 300 metrech napojuje na polní cestu
z Hostokryj do Lubné. Zde se uhýbá doprava, kde se po 1000 metrech otáčí doleva směrem
severním po cestě na roh Hostokryjského lesíka a dále pokračuje po viditelné cestě porostlé
keři až na roh letiště (jihozápadní roh), zde se otáčí doprava po asfaltové silnici Hostokryje –
Rakovník, kde hranice končí u nové letištní haly.

Společná hranice mezi honitbami HS Senomaty – Městské lesy Rakovník:
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Výchozím bodem je Radnická jáma. Z Radnické jámy o polní cestě jižním směrem až na
silnici Senomaty – Rakovník, a to v bodě cca 100 m od železného mostu na Rakovník. Potom
sleduje silnici směrem na Rakovník – Kněževes. Sleduje silnici směrem k Rakovníku – mezi
silnicí a tratí ČD Rakovník – Louny až k souběhu tratí Rakovník – Blatno, po které se vrací
směrem na Senomaty, kde po 100 m se lomí doleva, navazuje na oplocení a. s. Valeo až na
silnici Rakovník – Hostokryje.
Společná hranice mezi honitbami HS Senomaty – Šanov:
Společná hranice začíná v prostoru „U Mlýnce“ od Petrovického potoka po mezi porostlé keři
směrem severním, dále podél chmelnic na polní cestu Šanov – Hostokryje. Po této cestě
směrem na Šanov okolo česaček až na polní křižovatku, na které se uhýbá vpravo do prostoru
Hůrek okolo Patrákovic jámy přes železniční trať až na asfaltovou cestu Šanov – Senomaty –
za Patrákovic mlýn – okolo P. mlýna (vyznačeno kamennými sloupy), směrem na brod
rakovnického potoka na silnici Pšovlky – Senomaty. Po této silnici směrem na Senomaty až
na kraj lesa zvaný Smutný kout. Z tohoto místa kopíruje hranice východní část lesa až do
prostoru višňovky, zde uhýbá vpravo směrem na jámu zvanou Necky a po západní straně této
jámy až na okraj lesa, zde společná hranice končí.
Společná hranice mezi honitbami HS Senomaty – Školní statek Rakovník:
Společná hranice začíná na silnici Rakovník – Hostokryje u a. s. Prave směrem západním až
k letištní hale na jihovýchodní roh letiště. Zde hranice končí.
Společná hranice mezi honitbami HS Senomaty – Pšovlky:
Společná hranice vychází od konce jámy zvané Necka, která pokračuje směrem západním
podél vysokého lesa, kde se asi po 200 m stáčí vpravo a po 50 m na rohu vysokého lesa
společná hranice končí.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle ust. §28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Název honebního společenstva (HS)
Sídlo
Den a číslo registrace
Identifikační číslo osoby HS

Honební společenstvo Děkov
Vrbice 15, 270 04 Hořesedly
2. 4. 2003; ŽP 206/1 - 126/03/48
47 01 52 92

Honební starosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Bohumil Černý, Vrbice 15, 270 04 Hořesedly

Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

Ing. Lubomír Hošek, Mšec 102, 270 64 Mšec

Členové honebního výboru mimo
honebního starosty a místostarosty
(jméno a příjmení, adresa místa
trvalého pobytu)

p. Strnad

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Společná hranice mezi HS Děkov a HS Hořesedly:
Hranice povede od silnice Praha – Karlovy Vary, ato od vrby na roh letiště. Dálepak po mezi
na cestu mezi chmelnicemi k 1. vagonu. Odtud pokračuje po cestě ke 2. vagonu až na silnici
Hořesedly – Velká Černoc.
Společná hranice mezi HS Děkov a HS Hořovičky:
Hranice mezi HS Děkov a Hořovičky začíná na silnici Praha – Karlovy Vary u „Davidovny“
směrem na stožár vysokého napětí, dále směrem na severní okraj lesa, pokračuje po hraně lesa
po katastrální hranici nad rybník a parcelou č. 993/1 po pěšině k Očohoveckému potoku, dále
pop otoku ke kapličce. Od kapličky po katastrální hranici na severní okraj akátů, dále k severu
na pískovnu, od pískovny po cestě a po mezi „Ryskovského pole“ k chmelnici, směrem na
okraj „Baušovky“ směr smrk, dále přes špičku rokle po katastrální hranici na hranici s HS
Černoc.
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Společná hranice mezi HS Děkov a HS Svojetín:
Hranice povede od křižovatky Velká Černoc – Hořesedly – Vlkov po silnici směrem na
Hořesedly až k polní cestě na Novou Ves.
Společná hranice mezi HS Děkov, Vlkov a Velká Černoc:
Hranice povede silnicí od křižovatky Velká Černoc – Hořesedly do obce Vlkov, dále pak
krajem obce k lesu a dále potokem tekoucím z vlkova na katastr. hranice k Malé Černoci a po
hranici katastru mezí směrem k silnici na Malou Černoc, k ceduli okresu směrem na konce
Paušovy rokle.
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REJSTŘÍK HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
vedený podle ust. §28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Název honebního společenstva (HS)
Sídlo
Den a číslo registrace
Identifikační číslo osoby HS

Honební společenstvo Nové Strašecí
Polní 342, 270 61 Lány
14. 11. 2002; ŽP 206/1 - 848/02/50
47 01 49 54

Honební starosta
(jméno a příjmení, adresa místa trvalého Jan Pospíšil, Polní 342, 270 61 Lány
pobytu)
Honební místostarosta
(jméno a příjmení, adresa místa trvalého Karel Šnobl, Al. Jiráska 535, 27101 Nové Strašecí
pobytu)
Členové honebního výboru mimo
Radek Polívka
honebního starosty a místostarosty
Antonín Cífka
(jméno a příjmení, adresa místa trvalého
Kamil Dvořák
pobytu)
Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS
Vstup do likvidace
(jméno, příjmení, trvalé bydliště
likvidátora)
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu, jméno a
příjmení (obchodní firma)
insolvenčního správce

Identifikace honebních pozemků – slovní popis hranice
Počínaje rohem Čelechovického lesíka podle dálnice východním směrem na Prahu
k přemostění silnice Čelechovice – Stochov po silnici na Stochov vpravo jižním směrem ke
hranici obce Honice – Stochov, dále podle zahrad vpravo od kopce až k cestě Stochov – Nové
Strašecí, cestou k Novému Strašecí až ke Křížku na státní silnici z Rynholce, po silnici
k Novému Strašecí, na kraji města vlevo podle zahrad k silnici vedoucí k oplocenému areálu
ČLUZ. Na křižovatce vlevo a po hraně těžebního pole při dodržení pravidla vpravo ČLUZ a
vlevo skládka EKOLOGIE jižním směrem k okraji lesa a rekultivace. Po patě rekultivace
obloukem směrem severozápadním k hájovně Hořkovec, za hájovnou vlevo podle
elektrovodu a po cestě k silnici Ruda – Rynholec, přes cestu vlevo kolem maringotek a
rybníčku k hrázi Nového podhorního rybníka, vlevo po břehu rybníka k hrázi rybníka Stará
Podhůrka, po břehu vlevo až na hráz Nového údolního rybníka, po břehu vlevo
severozápadním směrem ke státní silnici Nové Strašecí – Rakovník, přes silnici k budově
Euromedia k hrázi rybníka a po hrázi vlevo a dále po cestě k přejezdu ČD. Za přejezdem
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cestou přes pole doprava k obecnímu lesíku a za lesíkem znovu vpravo cestou podle zdi
bývalé obory po hrázi rybníka v lese, krajem lesa vpravo kolem hájovny Na Zelených
dolíkách a cestou ke státní silnici I/6. Svahem na jižní straně silnice k nájezdu na pole, odtud
přes silnici I/6 na roh lesa. Podle stěny lesa cestou ke křižovatce a na ní doleva a dál po cestě
vpravo lesem až na kraj pole. Podle stěny lesa k elektrovodu, přes komunikaci k polesí
v Libni dále severovýchodním směrem krajem lesa, až na křižovatku Na Kanále a po státní
silnici 237 zpět k dálničnímu mostu u Nového Strašecí. Hranice v celém SV směru je tvořena
dálnicí. Honitba, jak je navrhována, leží vpravo od dálnice při pohledu na Prahu.
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