Městský úřad Český Krumlov
odbor životního prostředí a zemědělství
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

Č.j.: MUCK 48823/2016/OŽPZ/Ba
Sp.zn.: S-MUCK 48823/2016/2
Vyřizuje: Luboš Bláha
Dne: 3.10.2016

ROZHODNUTÍ
Výrok
Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy
lesů (dále jen správní orgán) příslušný podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a
příslušný podle ust. § 48 odst. 1 písm. l) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), rozhodl o změně
odpovědného zástupce v udělené licenci pro výkon funkce odborného lesního hospodáře č.j.:
OŽPZ/1239/07/Ma-30, kterou vydal na dobu neurčito dne 11.4.2007 správní orgán právnické osobě
společnosti ENERGOFOREST s.r.o., Linecká 59, 381 01 Český Krumlov, IČ 27606953.
Odpovědným zástupcem společnosti ENERGOFOREST s.r.o., Linecká 59, 381 01 Český
Krumlov, který odpovídá za odbornou úroveň činnosti odborného lesního hospodáře podle ust. § 41
odst. 3 lesního zákona je Ing. Zdeněk Cába, r.č. 631231/0202, trv. bytem Brloh 251, 382 06 Brloh.
Účastník řízení:
- ENERGOFOREST s.r.o., Linecká 59, 381 01 Český Krumlov, IČ 27606953

Odůvodnění
Dne 15.9.2016 podala správnímu orgánu společnost ENERGOFOREST s.r.o., Linecká 59, 381 01
Český Krumlov, žádost o změnu odpovědného zástupce v udělené licenci odborného lesního
hospodáře. Dosavadního odpovědného zástupce pana Petra Michálka, nar. 24.9.1973, bytem Na
Skalce 420, 381 01 Český Krumlov, požaduje nahradit jednatelem společnosti panem Ing. Zdeňkem
Cábou, nar. 31.12.1963, bytem Brloh 251, 382 06 Brloh. K žádosti bylo Ing. Zdeňkem Cábou
doloženo: úředně ověřená kopie dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání, popis dosavadní
odborné lesnické praxe s uvedením počtu let trvání praxe, kopie rozhodnutí o udělení licence č.j.:
OŽPZ/2960/06/Ma-143, občanský průkaz č. 200234252. K ověření bezúhonnosti odpovědného
zástupce byl správním orgánem pořízen výpis z evidence Rejstříku trestů.
Navržený odpovědný zástupce společnosti ENERGOFOREST s.r.o. doložil splnění obecných
podmínek pro udělení licence požadovaných v ust. § 41 lesního zákona, zvláštních podmínek
odborného lesnického vzdělání a odborné lesní praxe požadované ust. § 42 lesního zákona a dalších
podmínek uvedených ve vyhlášce č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti o udělení licence v
lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství. Správní poplatek ve výši
1 000,- Kč nebyl uhrazen, protože se nejedná o udělení nové licence odborného lesního hospodáře.
Orgán státní správy lesů, který licenci udělil, ji odejme, jestliže nastanou okolnosti uvedené v ust. §
45 odst. 1 lesního zákona, licence zanikne na základě ust. § 45 odstavce 2 lesního zákona.
Dle ust. § 4 vyhl. č. 100/1996 Sb., právnické osoby, kterým byla udělena licence, vedou evidenci o
odborných úkonech a o činnostech prováděných na základě udělené licence. Doklady vztahující se k
těmto činnostem jsou povinny archivovat po dobu nejméně tří let po skončení kalendářního roku, ve
kterém byla činnost vykonána nebo ukončena.
Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak zní výrok tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě
15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj podáním učiněným u
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Městského úřadu Český Krumlov, lhůta pro odvolání se počítá od následujícího dne po oznámení
rozhodnutí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Vlasta Horáková
vedoucí odboru

Obdrží účastník řízení:
- ENERGOFOREST s.r.o., Linecká 59, 381 01 Český Krumlov (DS)
Na vědomí:
- Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad
Labem (s doložkou nabytí právní moci) - DS

2

