Příloha č. 2 – slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207209011 Velehrad
Tato příloha je nedílnou součástí rozhodnutí č. j. MUUH-SŽP/1079/2022/KrčJ
Slovní popis hranice honitby CZ7207209011 Velehrad
Výchozím bodem je lesní penzion Bunč. Odsud probíhá hranice západním směrem po hranici okresů
Uherské Hradiště a Kroměříž po severním okraji odd. 603, 602 a 601 až po porostní skupinu 601B1,
kde se stáčí směrem na jihovýchod a pokračuje po hranici dílce 402D ke svážnici Hubertka po majetkové
hranici, kterou protíná a pokračuje směrem na jihovýchod a dále jižním směrem po hranicích odd. 607
a 608 a dílců 611A, 611B, 611C a 612B až po hranici odd. 508, u lesní cesty Zlatská. Zde se stáčí
vpravo a po silničce pokračuje až k okresní silnici Velehrad - Salaš, kde se stáčí vlevo a po silnici
pokračuje směrem na Velehrad k aleji ovocných stromů. V tomto místě se stáčí vpravo a po zmíněné
aleji vede až k potoku Salaška, na který navazuje a ve směru toku pokračuje k severnímu okraji odd.
709. Odsud hranice prochází po okraji odd. 709 a 710 (hranice mezi singulárním majetkem Lesního
družstva Tupesy - Zlechov a majetkem Arcibiskupství olomouckého, dále jen AO), navazuje na lesní
svážnici vedoucí od lesní školky Rákoš, dále rovně po hranici dílce 709A, potom se stáčí vlevo po hranici
majetku AO (odd. 709 a 710), potom po přibližovací lince na okraj lesa porost 712D4b. Odtud po okraji
lesa až k cyklostezce, kde se stáčí doleva a dále vede po majetkové hranici AO za rybník Rákoš, kde
přechází přes potok Salaška a krajem pole vede kolmo na silnici Salaš – Velehrad. Zde se stáčí doprava
a kopíruje majetkovou hranici AO krajem lesa a zemědělského pozemku p. č. 1658 ve směru vodní
nádrže Modrá. Po hrázi této nádrže pokračuje po okraji lesa až k silnici Velehrad - Bunč. Zde se stáčí
vlevo a po silnici vede až k okraji lesa po pravé straně silnice (odd. 703), kde navázáním na okraj lesa
se stáčí vpravo, kopíruje okraj lesa přes potok, dále kolem oplocení sadu až po polní cestu na hřebenu.
U této cesty se stáčí vlevo a pokračuje okrajem lesa až k východnímu cípu dílce 503E. Dále pokračuje
hranicí odd. 503 a 504 k okresní silnici Košíky – Jankovice. Zde se stáčí a po majetkové hranici AO
protíná cestu Králův stůl – Jankovice a po SV hranici dílce 503A navazuje na dílec 502E a odtud kopíruje
okraj lesa, uhýbá vpravo k obci Jankovice po okraji lesa, vede dále severním směrem až k cestě u
hájenky, tuto cestu překračuje a směrem na severovýchod probíhá po hranici dílce 808D a dále po okraji
lesa až k porostu 808D13, který vynechává a jeho západním okrajem prochází a dál pokračuje po okraji
lesa (odd. 808) až k nejvýchodnějšímu cípu dílce 808C, odtud po hranici majetku AO dílce 807F, E a G
(mimoporost 807E9), dále pak pokračuje po hranici dílce 409A a dále po lesní cestě mezi dílci 409B a
409C po hranici majetku AO až na jižní cíp porostu 406C9, kde se stáčí vlevo po hranici majetku AO až
po jižní cíp dílce 406G. Odtud vlevo ke státní cestě Kudlovice – Kroměříž. Dále pokračuje mezi dílci
405G a 405F na silnici Hradská, zde se stáčí doleva a po cestě na okraj lesa odd. 309, poté doprava
po hranici majetku odd. 309 až po lesní cestu Halenkovská, potom vpravo po hranici majetku AO odd.
308 na Kržle, poté vlevo po hranici majetku AO odd. 308, 306 a 305 a protíná cestu Žlutava –
Halenkovice a po hranici majetku AO odd. 304 k lomu a kolem lomu pokračuje po hranici odd. 303, 301
a 302, protíná cestu Nová Dědina – Žlutava a po hranici porostu 306B6 do potoka, potokem doprava
po hranici odd. 307 přetíná lesní cestu Halenkovská a kopíruje hranice majetku AO, přes lesní cestu
Hradská po hranici majetku AO odd. 401 po cestu Kudlovice – Kroměříž. Odsud pokračuje po hranici
majetku a katastru odd. 805, 804, 803, 802 a 801 k lesnímu penzionu Bunč.

1

2

