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V Praze dne 8.10.1999
Č.j: 1613/99 - 5140/736
Vyřizuje: Ing.Mir.Řešátko,CSc

LESOŠKOLKY s.r.o.
Adresa: LESOŠKOLKY s.r.o.
Řečany n.L.,PSČ 533 13

Věc: Rozhodnutí o udělení licence

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, příslušný podle ustanovení § 49
odstavec 2, písmeno g) zákona č.289/1995 Sb.,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon) vydává podle § 30 odstavec 1 lesního zákona toto
rozhodnutí
Žadateli, obchodní jméno LESOŠKOLKY s.r.o., adresa LESOŠKOLKY s.r.o., Řečany nad Labem,
PSČ 533 13, IČO 45534888, zastoupenému Ing.Ladislavem Němcem, jednatelem, uděluje licenci pro
nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin. Odpovědným zástupcem žadatele pro výkon
činnosti, která je předmětem licence podle tohoto rozhodnutí je: Jan Bank, r.č.600106/1242, adresa
Lesnická 281, Řečany n.L. , PSČ 533 13, Jan Kosinka, r.č. 540425/0346, adresa Malá Čermná 69,
Čermná n.Orl., PSČ 51725, Danuta Prokůpková, r.č. 625628/2131, adresa V borku 280, Albrechtice
n. on ,PSČ 517 22, Radek Majerčin, r.č. 700225/0827, adresa Lesnická 281, Řečany n.l., PSČ 533
13, Marek Černý, r.č. 730607/0222, adresa Mlýny 26, Choustník, PSČ 391 18.
Licence se uděluje na dobu do 31.12.2004.
Odůvodnění
Podáním ze dne 28.6.1999, přijatým dne 18.8.1999 požádal žadatel o udělení licence pro
nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin. Žadatel doložil splnění jak obecných, tak i
zvláštních podmínek, které pro udělení licence stanoví ustanovení § 41 a § 42 lesního zákona.
Časový rozsah licence byl stanoven s ohledem na odborné vzdělání a odbornou praxi odpovědného
zástupce žadatele i na předpokládané trvání činnosti, která je předmětem licence pode tohoto
rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat rozklad do 15 ti dnů ode dne jeho doručení k ministru
zemědělství písemným podáním adresovaným Ministerstvu zemědělství ..

Rozdělovník
- žadatel LESOŠKOLKY s.r.o., Řečany nad Labem, 533 13
- Finanční úřad Přelouč
- vlastní evidence OSSL
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