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Dle rozdělovníku

ROZHODN UTÍ

Ministerstvo zemědělství příslušné podle § 29 odst. 2 písm, a) zákona č, 14912003
Sb,, o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky
významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a zalesňování,
a o změně něktených souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"), a podle
§ 10 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,správní řád'), ve věci řízení o udělení licence k uvádění do oběhu reprodukčního
materiálu lesních dřevin, které se dotýká těchto účastníků Yízení (§ 27 odst. 1

správního řádu):

žadatel: FORAGRA s.r.o., Piletická 486, Věkoše, 5O3 41 Hradec Králové, !Č:
047 10797, zastoupený Naděždou Paškovou, jednatelkou společnosti,
odpovědný zástupce: lng. Martin Král, nar. 23. 11, 1978, Wintrova 1170123,
Kylešovice ,747 06 Opava

vydává

podle § 20 odst. 2 písm. b) a § 22 odst. 1zákona

!icenci

k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin urěeného
k obnově lesa a zalesňování žadateli - právnické osobě: FORAGRA s.r.o.,
Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, lC: 04710797.

Odpovědný zástupce: lng. Martin Král, nar. 23. 11. 1978, Wintrova 117Ol23,
Kylešovice, 747 06 Opava.
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číslo l icence : 1158u2o16-MzE-16212t257 1.
ěíslo jednotného registru: 4255.

Licence se uděluje na dobu neurčitou.

odůvodnění

Odůvodnění není třeba podle ustanovení § 68 odst. 4 správního řádu.

Pouěení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 ve
spojení s ustanovením § 152 odst. 1 správního řádu rozklad k ministru zemědělství
prostřednictvím Ministerstva zemědělství, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí.

ředitel odboru hospodářské úpravy
a ochrany lesů

otisk úředního razítka

Obdrží:

účastníci řízení- do vlastních rukou:
"r:1. FORAGRA s.r.o., Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové

2. lng. Martin Král, Wintrova 1170123, Kylešovice,747 06 Opava

Na vědomí - DS:
3. Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - územní pracoviště v Hradci Králové, U
Koruny 163211, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
4. lng. Nevena Prokešová , ÚKZÚZ, odb. osiv, Za opravnou 4, 150 06 Praha 5

Vypraveno dne: 2'2, 0Z 20í§
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