
POPIS HRANICE HONEBNÍ PLOCHY V KÚ VRBICE HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA VRBICE

Společná hranice s HS Kobylí začíná u Vodojemu na výškové k6tě 338m

a pokračuje směrem ke Kobylí po cestě a levém okraji p. č. 2012, pak kol

mo na polní cestě, kde hranici~ protíná asfaltová silnice Kobylí - Vrbice.

V prodloužení této polní cesty pak hranice pokračuje mezi vinicemi a po

mezi k vodní příkopě Žlíbek. Hranice pokračuje na rozhraní dvou kultur na

průsečík hranic Kobylí — Vrbice - Bořetice asi 200 m od silinice Bořetice

- Vrbice. Hranice sledují katastry obou obcí.

Společná hranice HS Bořetice — Vrbice začíná od průsečíku hranic Ko

bylí a jde k silnici Vrbice — Bořetice a pokračuje po polní cestě ke kří
ži a mezi směrem ke stromům akátům je průsečík honiteb V. Pavlovice — Bo

řetice — Vrbice.

Společná hranice s HS V. Pavlovice — Vrbice začíná od tohoto bodu a

pokračuje podle pozemků tratě Úzká a Hantále směrem na místní cestu Vrbi

ce - Velké Bílovice.

Společná hranice s HS Velké Bílovice - Vrbice pokračují podél polní

cesty nad terasami Bílovská směrem na asfaltovou cestu a od ohybu oplocení

vede k bodu na horizontu podél zadní kopce až k lesíku, průsečíku honiteb

Čejkovice — Vrbice — V. Bílovice. Společná hranice Čejkovice - Vrbice začí

ná bodem průsečíků od lesíka a pokračuje po mezi k potoku, pak do ohybu a

vrací se po potoku směrem k Vrbici, až k terasám Kukle, a vede dále po mezi

teras, pak po mezi Chrástka, směrem k lesu Hájek. Další hranici tvoří as —

faltová cesta podél lesa až k Vrbici a dale vede po polní cestě směrem k

vodárně — průsečíku hranic Kobylí — Vrbice - Čejkovice.

Popis hranic je na mapě vyznačen červenou čarou / viz příloha popisu /

Vrbice 8. 1. 1993 Válek Josef

předseda MS Vrbice


