
s níže uvedeným popisem hranice společenstevní honitby : 

Výchozím bodem hranice honitby Březová nad Svitavou je silnice Svitavy-Březová 
nad Svitavou u parcely p. č. 1023/2 v k. ú . Sklenné a parcely p. č. 76/1 v k. ú. Moravská 
Dlouhá.Po této silnici hranice vede směrem k Březové nad Svitavou až na Březovský 
kopec u Boží muky.Odtud jde jižním směrem po okraji lesa až k parcele p. č. 46/3 v k. 
ú. Moravská Dlouhá a dále severozápadním směrem po levém břehu řeky Svitavy k vile 
Brněnských vodáren a kanalizací a dále po cestě jihozápadním směrem k podjezdu pod 
železničqí tratí Svitavy-Brno. Odtud jde hranice jižním směrem podél parcely p. č. 239 v 
k. ú~ Č~ská Dlouhá a dále ~o katastrální hranici Česká Dlouhá-Bělá nad Svitavou a 
Zářečí nad Svitavou-Bělá nad Svitavou.Hranice pokračuje východním směrem mezi 
parcelaní·i p: č. 2255 a p. č. ~197 v k. ú. Zářečí nad Svitavou,dále jde po katastrální 
hranici "- ú. Zářečí nad Svitavou-Brněnec až k železniční trati a pokračuje jižním 
směrem ~po katastrální hranici k. ú. Zářečí nad Svitavou-Brněnec.Hranice vede mezi 
parcc;laO:.i p. ~ 2157/3 a p. č • . 2157/1 v k. ú. Zářečí nad Svitavou (východním směrem 
k železni;ční ttati) a pokračuje jižním směrem po železniční trati,dále jde 
severovýchodním směrem po katastrální hranici k. ú. Březová nad Svitavou (p. č. 
915/1) a~ ú. Moravská Chrastová (p. č. 395/2),mezi parcelami p. č. 906 a p. č. 39817 v 
k. ú. · Bř,.ezová nad Svitavou · (po bývalé katastrální hranici) dále jde po katastrální 
hranici ll ú. Březová nad Svitavou a k. ú. Moravská Chrastová až na styk s k. ú. Dolní 
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Rudriá • po této hranici jde západním směrem.Dále hranice pokračuje severním 
směrem .po rozhrání k. ú. Březová nad Svitavou -Dolní Rudná až na styk k. ú. Březová 
nad ~vitavou-Dolní Rudná-Hqrní Hynčina a směrem západním po katastrální hranici 
k. ú. Břtfz~vá nad Svitavou-Horní Hynčina a k. ú. Moravská Dlouhá-Horní Hynčina až 
na styk\(. ú. Moravská Dlouhá-Horní Hynčina-Sklené.Odtud jde západním směrem po 
katastrá~ní hranici k. ú. Moravská Dlouhá-Sklené až na výchozí bod. 


