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Hranice honebního společenstva Kobylí
Hranice začínají u Státtatku Kobylí od mostu po levém břehu
potoka Trkuanky, pokračují východně přes silnici Kobylí—Brumovice
až k větrolamu, zde se stáčí vpravo po cestě směrem k silnici
Kobylí — Terezín. Po asfaltově silnici pokračují k Terezínu až
po Terezínský větrolam, zde odbočují tpravo a pokračují po cestě
vedle větrolamu přes tnt směrem východním až k oplocence Sadu u
cihelny. Zde odbočují vlevo a pokračují podél oplocení k cestě,
která vede k sa..~u do žlebů. Tu hranici pokračuje podél plotu sadu
směrem k ěejčké silnici a déle tvoří hranici oplocení sadu podél
silnice Čejč — Čejkovice až k Zelenému kříži, kde hranice ca očuje
západně po mezi, která je hranicí dvou katastrů. Tato mez pokra
čuje směrem k Vrbici, zde u Hájku přechází hranice na cestu k vo
dojemu a pokračuje ke společným vinicím. Zde přetíná silnici
Kobylí — Vrbice a pokračuje po cestě a mezi směrem k Bořeticím,
ař protni potok u žlíbku a pokračuje až k ‘iranicti, které tvoří
mez, která je vytvořena mezi katastrem Kobylí a Bořetice. Po mezi
pak hranice pokračuje s silnici Bořetice — Kobylí, kteerou přetíná
a od mostku pokračuje po příkopě směrem k potoku Trkmanka, kde
odbočuje a pokračuje směrem k Bo~eUct po pravém břehu a po sto
netrech odbočuje vpravo po příkopě směrem k lesu, zde přechází k
oplocence teras a po oplocence mezi polem a pastvinou pokračuje
vzliru siěrem k lesu a vinohradu na Zumperkách. Pak pokračuje ho
rizontem po chodníku na okraji. lesa směrem k naftové věži, zde jde
po asfaltové cestě směrem k Nětčické chatě. La křižovatce ti cl‘aty
odbočuje na cestu, po horizontě pokračuje až kq křižovatce cest
U křivé lípy, zde pokračuje po cestě, která je vede ke křižovatce
cest U židovského pole. Zde pokračuje vpravo a bo cestě na horizontě
pokračuje lesem k poli na Sovinkách, zde okrajem lesa Seč, po cestě
pokračuje až na konec lesa, kde přechází na cestu u vinohradu Světlý,
kolem N#deníčkovy bddy, směrem ke Státnímu statku, který obchází
po příkopě u bytovek až k potoku Trk!nanka.

