29. 03. 2018 Oznámení, tisková zpráva
Výbor honebního společenstva Stružnice
Stružnice č. p. 16

Věc: Oznámení o místě a způsobu vyplácení náhrad za přičleněné pozemky

V návaznosti na usnesení 13. řádné valné hromady Honebního společenstva Stružnice,
odstavce 1, řádku d), e) oznamujeme, že:

v sobotu 14. dubna 2018 od 9-12 hodin,
v sídle Mysliveckého spolku Radečský vrch, Stružnice č. p. 16
proběhne fyzická výplata náhrad za přičlenění, členům i nečlenům Honebního společenstva
Stružnice. Náhradní termín, je následující sobotu 21. dubna, rovněž od 9. hodin, na stejném
místě.
Náhrady se budou vyplácet všem majitelům honebních pozemků, které jsou součástí uznané
honitby Radečský vrch, rozkládající se v katastrech obcí:
a)
b)
c)
d)
e)

Stružnice 757322
Volfartice 784907
Horní Police 643823
Radeč u Horní Police 737445
Horní Libchava 643319

Slovní popis hranice honitby Radečský vrch:
Hranice honitby je velmi přehledná, neboť je tvořena ze tří stran silnicemi třetí třídy. Na jihu
pak jasnou a přehlednou hranicí železnice ČD, směr Česká Lípa – Děčín.
Zvolíme-li jako výchozí bod, v nejsevernější části honitby, křižovatku silnic obcí Volfartice a
Radeč. Pak po směru hodinových ručiček, nejprve vede hranice honitby po silnici do obce
Horní Libchava. Odtud po silnici do obce Stružnice. Z obce Stružnice po trati ČD do osady
Bělá. Z osady Bělá pokračuje hranice po silnici do obce Radeč a dále pak na křižovatku se
silnicí směr obcí Žandov a Volfartice. Následně pokračuje hranice zpět po silnici do obce
Volfartice do výchozího místa, na křižovatce silnic obcí Volfartice a Radeč.
Těm členům a nečlenům honebního společenstva, kteří mají u pokladníka HS Stružnice, p.
Černého Pavla, (tel: +420 728 281 030, e-mail: cerny.pavel12@seznam.cz) nahlášeno číslo
bankovního konta, bude výplata náhrady provedena bankovním převodem.
Obdrží: Obecní úřad Horní Police, obecní úřad Stružnice, obecní úřad Horní Libchava,
obecní úřad Volfartice
Za Honební společenstvo Stružnice
Novák Vladimír – starosta v. r.

