
s níže uvedeným popisem hranice společenstevní honitby : 

Výchozím bodem popisu hranice společenstevní honitby je státní silnice Svitavy -
Moravská Třebová v osadě Hřebeč. Dále hranice honitby pokračuje na sever po okraji 
lesa nad obcí Koclířov až po severní část lokality "Liščí díry". Ve výše popsaném úseku 
hranice odděluje lesní pozemek o výměře cca 1 ha nad kótou 541. Lesní pozemek je 

oddělen lesní cestou. Dále hranice pokračuje po lesní cestě směrem na kótu 526. Z kóty 
526 vede hranice honitby na protější roh lesa a pokračuje po stěně lesa až po silničku 
Koclířov - Vysoké Pole. Po této silničce vede hraniťe směrem na obec Koclířov až na 
styk s hranicí katastrálního území Koclířov. Po této hranici pokračuje hranice honitby 
západním směrem po katastrální hranici Koclířov až na tok potoka Třebovky. Ve 
směru toku pokračuje k okraji lesa, kde hranice odbočuje doleva po elektrovodu, až na 
silnici číslo 1135 Moravská Třebová - Litomyšl. Dále hranice pokračuje po silnici 
směrem na Litomyšl, ze které odbočuje na rozhraní katastrálního území Koclířov -
Moravský Lačnov, po severozápadní straně" Lačnovského lesa" a dále po vodoteči až 
k mostku na silnici Svitavy - Moravská Třebová. Zde se hranice vrací směrem na 
Svitavy až do bodu, kde dochází ke styku katastrálního území Hradec nad Svitavou a 
Česká Kamenná Horka. Dále hranici tvoří rozhraní katastrálního území Hradec nad 
Svitavou - Česká Kamenná Horka a poté rozhraní katastrálního úzení Hradec nad 
Svitavou a Moravská Kamenná Horka. Za obcí Kamenná Horka pokračuje hranice po 
východním okraji lesa a vychází po lesní cestě na okraj lesa na kótu 495. Poté hranici 
honitby tvoří rozhraní pole-les východním smerem až na kótu 611. U této kóty hranice 
zachází do lesa a lomí se vlevo po lesní cestě a vyúsťuje na okraji lesa mezi kótami 589 a 
610. Poté hranice pokračuje vpravo po stěně lesa až do výchozího bodu popisu hranice 
společenstevní honitby Koclířov - Horka. 


