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Nejzašši hranice je do mostu žeLeznice přes Trkmanku.
po proudu potoka trkmanky na most a soutok se SpáLeným potokem,
dáLe po proudu Trkmanky až po soutok s KQbyLským potokem
Hranice obcházi Státni statek Kobytský dvůr po jeho obvodu,
potom navazuje na přikop ze strany Brumovic směrem ke KobyLi
kde L00 metrů od dvora odbočuje v pravo mezi katastrátmim
ůzemim Brumobic a kobyti, dále po cestě p.č. 4451 která pokračuje
mezi vlnicemi koLem vinohradnické boudy p. Nádenička..
Dáte jde po horizontu a okraji Lesa státe po téže cestě až k poLi
zvanému morkovské Ilidovo poLci Hranice vede po Lesni cestě
směrem na východ k Brumovicim po hranici mezi 1Cl Brumov ce a
Ků Morkůvky. Na konci honu Mtýnovice vLevo státe po hranici
katastréLniho územi po horni hraně meze přes siLnici Morkůvky
O Brumovice na potok Naraska. Po jejim Levém břehu po proudu
směrem na brumovice až po Levobřežni přikopovou přikopu,
až na asfaLtevou cestu.DéLe po cestě kolem vinice po tra!
Podsedky, přes které hranice jde šikmo e Na konci tratě Poddedky
100 m vlevo, dáLe po hranici předni podsedky, Brumovské iLehLe
až0k sadu,po oplocence směrem na KLobouky až na roh pak v Levo
90 na západ až na oplocenku tratě Balkán ‚ po jeji horni hranici
na kLobouky ne rohu vLevo dolů mezi terasy Zemánky a Balkánem
až na přistupovou cestu iakátovoui která vede směrem na Krumviř
Po ni fllflX směrem na Krumviř až po hranice fl Krumviř Kú KLobou
ky, dále hranice pokračuje šikmo na mez která vwde kolem trati
Nivy až na spodni nejzašši roh od kterého pokračuje směrem na
Terezin přes astattevou silnici a vinici Stédtiskp na most přes
SpáLený potok kolmo od tud na šeLeznični tra! až na Most přes
Trkmanku ‚ kde se hranice spojuji.

Takto jsou hranice zakresleny i na přiložené mapě.
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