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Honební společenstvo Libeř-Radlík
Masarykovo nám. 15, 254 01 Jílové u Prahy
19.6.2020 MUCE 37480/2020 OZP/L/Le
09263012
Jan Roller, Černokostelecká 428, 281 67 Stříbrná
Skalice
Kryštof Henriko, Masarykovo nám. 15, 254 01
Jílové u Prahy
Od křížení Záhořanského potoka a Libeřského potoka severním
směrem po Sirotčí strouze a následně po větrolamu až
k průmyslovému areálu (firma Kemper), a dále po ulici U
Slunce obce Radlík a následně do ulice Pražská (silnice č. 115)
dále po silnici č. 115 Jílové/Radlík ke křižovatce, na křižovatce
vlevo po silnici Radlík/Nechanice č. 00315 až ke křížení s lesní
cestou lemující majetkoprávní hranici lesního majetku AP, dále
severním směrem po lesní cestě až k asfaltové místní
komunikaci vedoucí k Chotouňskému dvoru (Výzkumný ústav
BIOPHARM), dále po této komunikaci na hranici areálu
výzkumného ústavu, dále po hranici areálu východním směrem
ke stožáru vysokého napětí, dále severním směrem po trase
vysokého elektrického vedení k hraně lesa, dále východním
směrem po okraji lesa k polní cestě, dále po polní cestě k hraně
lesa, dále východním směrem po okraji lesa k silnici vedoucí
k lokalitě Chvátalka, dále po silnici na hranu lesních pozemků,
kde se vrací k zástavbě a po okraji zástavby jde do ulice Lesní
obce Nechánice. Zde odbočuje ulicí k Vchánovu, navazuje na
ulici Svažitou až na konec zástavby obce Nechánice. Zde se
hranice vrací k lesnímu komplexu Sulická obora, kde hranice
jde po hraně lesního komplexu, včetně navazující vodní plochy
až k silnici vedoucí ze Sulic do Nechanic (Jílovská). kde
pokračuje za silnicí naproti hájovně do dalšího lesního celku
Na Brdech, jižním směrem kolem lesního celku do
jihozápadního rohu a dále nejkratší cestou přes pole na hranu
lesa v majetku AP lokalita U Lipovky, dále severovýchodním
směrem po hranici lesa v majetku AP až k oplocení muničního
skladu, dále severním směrem kolem oplocení k hranici
majetku AP a dále po majetkoprávní hranici AP v lokalitě
Vápenka k ulici Jílovská v obci Psáry. Dále po ulici Jílovská
k oplocení Domova Laguna, dále západním směrem kolem
oplocení a dále po majetkoprávní hranici AP až k chatové
osadě obce Libeř. Dále jižním směrem po majetkoprávní
hranici AP až k silnici Libeř/Radlík, dále po silnici ke hřbitovu
k hranici majetku AP, dále západním směrem po majetkoprávní
hranici AP ke křížení potoků.

