Název honebního společenstva (HS)
Sídlo
Den a číslo registrace
Identifikační číslo
Honební starosta
Jméno, příjmení, adresa místa
trvalého pobytu
Honební místostarosta
Jméno, příjmení, adresa místa
trvalého pobytu
Členové honebního výboru
Jméno, příjmení, adresa místa
trvalého pobytu
Identifikace honebních pozemků
popisem hranice honitby

Zánik HS včetně dne a právního
důvodu výmazu
Zrušení HS

Honební společenstvo Velké Přílepy
Kladenská 20, 252 64 Velké Přílepy
14.1.2003 Zem209/1-4096/02 Se
75037777
ANTONÍN MAŠEK, Pod Hajnicí 203, 252 64 Velké
Přílepy
PETR SVOBODA, Roztocká 1, 252 64 Úholičky,

Bc. Radim DUDA, K Háji 886, 165 00 Praha 6Suchdol
Václav ZITA, Kozinec 41, 252 65 Tursko
Antonín VANDA, Pod Saharou 534, 252 66 Libčice
Honitba Libčice: Od přívozu v Libčicích po levém
břehu Vltavy až na hranici okresu pod Dolany,
potéto hranici (zároveň hranice půdní držby) na
Nehošť (kota 268,1), dále po hranici jižně k silnici
II/240, po této silnici do Turska, odtud po okresní
silnici do Letek na břeh Vltavy, a pojjím levém
břehu k přívozu v Libčicích.
Honitba Velké Přílepy: Od jezu v Roztokách po
levém břehu Vltavy po okraj Letek,po okresní silnici
do Turska, odtud na jihozápad po polní cestě
k lokalitě „Lichý strom“, dále pak po polní cestě
směrem k obci Svrkyně ,po nově vybudované cestě,
dělící katastry Kozinec a Svrkyně směrem ke
střelnici „Pobíb“ v k.ú. Svrkyně na silnici Svrkyně –
Velké Přílepy. Po této silnici do Velkých Přílep a po
okresní silnici do Roztok k Vltavě a po jejím levém
břehu k jezu v Roztokách.
Honitba Roztoky: Od levého břehu Vltavy
v Roztokách po místní komunikaci a státní silnici do
Velkých Přílep, odtud po silnici č. 241 do Černého
Vola, po okresní silnici do Statenic, odtud po polní
cestě do Chotola, kolem chatové osady na kraj
Tuchoměřického háje, po hranici pole-les ke kótě
343,4 a odtud po polní cestě přes Přední Kopaninu
k silnici č. 7, po títo silnici k osadě „ Na
padesátníku“, po obvodu osady na kraj lesa, po kraji
lesa k okraji zastavěné části Nebušic, po obvodu
obce na kraj lesa „Hlásek“. Po kraji lesa, přes silnici
č. 240, dále po kraji lesa a zahrad nad Podbabou a
Lysolajemi ke kótě 265,1 v Lysolajích, po místní
komunikaci přes obec, kolem areálu ČZU a
zastavěné části Suchdola zpět k Vltavě k výchozímu
bodu.

Vstup do likvidace HS včetně jména,
příjmení a adresy místa trvalého
pobytu likvidátora
Zahájení insolvenčního řízení,
prohlášení konkurzu,
jméno, příjmení (obchodní firma) a
sídlo insolvenčního správce

