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Popis hranic společenstevní honitby Horní Hynčina začíná na její nejjižnější části a 
to na silnici ill.třídy,ve směru Březová nad Svitavou - Křenoy.Popis hranice 
společenstevní honitby je orientován proti směru hodinových ručiček.ze· silnice hranice 
odbočuj' ve směru jihovýchod .Hranici tvoří rozhraní katastrálního území Horní 
Hynčina a Březová nad Svitavou.Tato hranice pokračuje po rozhraní výše uvedených 
katastrálních území až do lokality U studny,kde se stýká katastrální území Horní 
Hynčina,Březová nad Svitavou a Dolní Rudná.Od tohoto místa hranice společenstevní 
honitby kopíruje rozhraní katastrálního území Horní Hynčina a Dolní Rudná a dále 
rozhran~ katastrálního území Horní Hynčina a Horní Rudná.Zde se hranice 
společe~tevní · honitby stáčí , přes scelené pole na kraj lesa v severním směru.Dále 
hranice prochází stejným směrem přes lesní porost.Po vyústění z lesního porostu se 
hranice 'táčí po polní kultuřf!,kde hranice opouštf katastrální hranici Horní Hynčina. 
Hranice 1pole- mez pokračuje ve směru západním cca 800 metrů a napojuje se na 
stávajícílpolní cestu.Z polní cesty se dostává na místní komunikaci,která nás přivede na 
silnici Dl. třídy· procházející obcí Pohledy.Po této silnici,která prochází zastavěnou čístí 
obce ve ;měru severním zhruba po 1,5 km opouští hranice silnici a přechází na polní 
cestu ,k(erá nás vede ve směru SSZ.Po cca 1,2 km se napojuje na spojovací polní 
cestu, po·' které · odbočuje hra· .. ice společenstevní honitby doleva.Asi po 450 metrech 
hranice 1·uhýbá. doprava a asi po 800 metrech se napojuje na okraj lesního komplexu 
Sklensk~ho lesa.Dále hranic~ pokračuje okrajem lesního porostu a asi po 250 metrech 
se napojhje na· l<atastrální hr~nici Sklené u Svitav.Vtomto místě hranice společenstevní 
bonitby ; Horní Hynčina odbočuje doleva a dále hranici honitby tvoří rozhraní 
katastrálního území Horní lJy~čina a Sklené u Svitav až do místa,kde dochází ke styku 
katastráiního území Horní Hynčina,Sklené u Svitav a Moravská Dlouhá .Zde hranice 
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odbočuj~ doleva a kopíruje rozhraní katastrálního území Horní Hynčina a Moravská 
Dlouhá a poté Horní Hynč~n~ a Březová nad Svitavou až do výchozího bodu popisu 
...... "i""" ~nolečenstevní honitby Horní Hynčina. 


