Příloha č. 3 – slovní popis hranice honitby a mapa honitby CZ7207110018 Velehrad – Modrá
Tato příloha je nedílnou součástí rozhodnutí č. j. MUUH-SŽP/1079/2022/KrčJ
Slovní popis hranice honitby CZ7207110018 Velehrad – Modrá
Výchozí bod hranice honitby se nachází na silnici Modrá – Bunč v levém okraji lesa, odtud hranice
kopíruje okraj lesa směrem k vodní nádrži, kde po hrázi pokračuje kolem nádrže, navazuje na okraj lesa
a okrajem lesa a zemědělského pozemku p. č. 1658 v k. ú. Velehrad po majetkové hranici Arcibiskupství
olomouckého vede přes hřebenovou cestu zv. Výhon až na silnici Velehrad - Salaš, kterou protíná a
pokračuje zprava kolem rybníka Rákoš, přechází přes potok Salaška až k okraji lesa Arcibiskupství
olomouckého, podél kterého vede až k lesní cestě vycházející u třešňové aleje. Hranice dále navazuje
na tuto alej a po ní vede až k silnici Velehrad - Tupesy. Tuto silnici protíná a pokračuje po zpevněné
komunikaci až k SZ okraji parcely 2686. Okrajem této parcely vede až k příkopu v dolině za Hájem, ze
kterého se postupně stává vodoteč, po které se stáčí vpravo a ve směru toku pokračuje až k bodu, u
kterého z levé strany navazuje na řadu stromů vedoucích k potoku Salaška. Zde hranice pokračuje po
východní straně remízu a protíná potok Salaška a dál pokračuje po severozápadní straně remízu „Pod
cihelnou“ až po státní cestu Staré Město - Velehrad. Na silnici se lomí vlevo a pokračuje až k
přečerpávací stanici pro obec Jalubí, kde se stáčí vpravo a SV směrem vede k vodárně. Pod vodárnou
se stáčí vlevo na sever a po hranici mezi ZD Staré Město a ZD Zlechov vede až k remízu na „Patrech“,
kde se stáčí vlevo a po jeho jižní straně pokračuje směrem západním. Pod remízem se stáčí vpravo a
po mezi dělící hospodářské celky ZD Zlechov a ZD Staré Město jde až po polní cestu mezi obcí Modrá
a Jalubí. Zde se stáčí k potoku, na který navazuje a proti proudu vede až do úrovně oplocení sadu za
potokem a v tomto místě se lomí vlevo a směřuje přes pole a silnici na roh lesa k výchozímu bodu.
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