
Slovní po~is hr~nic navrhované honitby HS Eorkoveny

Hranice vychází od kM~ovatky státních silnic 2r‘o—Hodonín
a Znojmo—Kyjov, po silnici s~ěreu r~ 7ei~é Hostěrádky a~ ~o
mostek na úpatí ko~ce~ od něj rovně ~a rne7i asi cca 50 n od ail~
iice vpravo sněren ne Výbňov, k palní cestě na ní~ ~ec~iází v
pravo na sez, po ní nahoru na roh lesa a epojz‘icí ces~y od
Klobouk. Dále pokr~u~e po rozhraní nole ozn. Č. 25 ssěres na
rob vinohrcdu, koles plotu vinohradu děle a~ po cestu vych(ze~ící
z lesa “U zabitého«, po ní dola pod les rovně k potoku, podél
potoka vlevo asi 200 ta na soutok potoki‘ e dále vnr~vn p~ ~ntoku
směres k P~íčinán a~ po ses na spodní č~sti role Světlá, no této
scsi vpravo po r~h vinohradu o~ovice, tady se točí vlevo podél
stěn‘ olatu a~ na konec s patos vpravo zase podél plotu vi~iohrsdu
a~ re cest~ °or]-ovany—Eo~ovico~ Po této cestě vlevo :m~res h hor—
kova ť~n a~ no horní ne~ pole Padělky od Eoěovic, po rí ro ‚rio na
spaos~ rob vinohraau 0tnich~ ěleb, ~ď e ~± koIe~i platu vin~hr~du
aě k horní ~eti protějšího r~hu, rozbra~i pole Eí1 ~lír~ a
cesty do ~ink~ic, 0d~ud po cestě sněren b ~ir~ cír ně na
pole ~Í1~ ‘~líno, hde se hra sice ntúČ~ vlevo po rozhr~r~ role
Eílá hlína e těšsnské terasy arěre h ekétí 0ee~ov; ~leL, od
horního rohu a~rátí kolen platu ssěreu dola podél spodní ter~sy
až na cestu protínající terasy. Po ní ~ěren k rybníka, kae se
cca 50 s ~d něj stáě~ vp~nvo Ĺrněrer n~- Rastrs~nek, t,j. no honec
první terssy~ Od tohoto bodu rovně na ústi potoka od P~l~nů,
dále po tosto potoku až ne silnici Brna~hodasín, Po silnici
vpravo Těsn~m a2 na k~iěovatbu sil~ic~ od ~itbsřic, kds po
kračuje dáls ssěres na ŠitboMce až na konec lhn~ těPenehe ~a—
grazy, Tas se stáčí vlevo na cestu r~ai těmito ~ po ni po
kračuje rovně sezi lány Padělky od ~itbořic e ~itborské hové
Hory aě b mezi dělící Ztracené nole a ~itborské Steré Hory.
Odtrd ~‘o star~ cestě mírně vpravo po hranici těchto l~n~ do
jejich ‘~once no ~ez, Odtud vlevo po mezi směrem k orutníku,
Od prutníku po potoku směrem k ‘~srtinicbému rybníku, Od rohu
rybník~ podél plotu vlevo až po svodnici vycházející od Doubek,
Po svodnici ~~měrem nahoru ke státní silnici Brno—Hodonín re
kf~i~ovetku silnicY Brno—Hodonín a Znojmo—Ky~ov, kde je hranice
nedělitelně uzavřena,
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