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Rozhodnutí
Ministerstvo zemědělství, příslušné podle § 29 odst. 2 písmo a) zák. Č. 149/2003 Sb., o uvádění

do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin (dále jen RMLD) lesnicky významných druhů a
umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících
zákonů (zák. o obchodu s RMLD), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 zák. Č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen spr. řád) ve věci řízení o prodloužení licence
k uvádění do oběhu RMLD, které se dotýká těchto účastníků řízení (§ 27 odst. 1 spr. řádu):

žadatel: Lesoškolkys.r.o., 1. Máje 104,53313 Řečany nad Labem, IČ 45534888, odpovědný
zástupce: Ing. Přemysl Němec, Tetov 91,53316 Vápno u Přelouče, nar. 30.8.1982

prodlužuje

podle § 22 odst. 3, § 38 a § 40 odst. 1 zák. Č. 149/2003 Sb., o obchodu s RMLD,

licenci

k uvádění RMLD, určených k obnově lesa a k zalesňování, do oběhu, čj. 36031/2004-
16210/1452, ze dne 24.9.2004, žadateli: Lesoškolky s.r.o., 1. Máje 104, 53313 Řečany nad
Labem, IČ 45534888, odpovědný zástupce: Ing. Přemysl Němec, Tetov 9~, 53316 Vápno u
Přelouče, nar. 30.8.1982. Prodloužená licence bude evidována pod čj. 35629/2009-16210/2124
a pod stejným č. jednotného registru: 3632. Licence se prodlužuje na dobu do 31.12.2014.

P o u č e n í:

Účastník řízení může proti tomuto rozhodnutí podat podle § 81 odst. 1, § 83 odst. 1, § 86 odst. 1
a § 152 odst. 1 a odst. 4 spr. řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení u Ministerstva zemědělství
rozklad. O rozkladu rozhoduje ministr zemědělství.

Ing. Jiří J o h n
ředitel odboru státní správy,

hospodářské úpravy a hrany lesů

Účastníci řízení (do vlastních rukou):
\1. Lesoškolky s.r.o., 1. Máje 104, 53313 Řečany nad Labem
2. Ing. Přemysl Němec, Tetov 91, 53316 Vápno u Přelouče

Na vědomí:
l. Finanční úřad, Tůmy Přeloučského 1500,53501 Přelouč
2. Ing. Soňa Fránová, ÚKZÚZ, odb. osiv, Za opravnou 4, 15006 Praha 5

Vypraveno dne: ;,O -11- 2009


