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oDBoR ŽrvorNÍno pnosrŘnoÍ

Spis. m.: MWS-S 562712007 oŽptzzt.q.g
čj. : MLIVS 366812007 ozP
výizuje: ing. Haschková, referent

telefon: 571 491 319
datum: 30.3.2007

Městs\ý uřad VsetÍn - úřad obce s rozšířenou působnosti (zákon č. 3 ] 4/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeým
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností), odbor životního prostředí, jako organ státní správy lesů,
příslušný podle ust. $ 48 odst. l písm. |) zákona č.28911995 Sb., o lesích a o změně a doplnění někteých zákonů (dále
jen lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě posouzení vaší žádosti uděluje podle $ 37 odst. 2 zákona
o lesích

licenci

ROZIilODNUTI

Městský úřad Vsetín' Svarov 1080. 755 24Ysetin
Telefonní ústřďna:571 491 1l1o Fax: 571 491 3l7

jméno a příjmení:

narozen dne:

číslo OP:

trvalý pobý:

pro výkon odborného lesního hospodáře

Pavel Bambuch
15.7.1972
108375356
Janová 171, PSč 755 01

Držitel licence je zejména povinen zajistit odbornou úroveň činností podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a zajistit
vyznačení všech pěstebních a těžebních zósahů vlastníka, včetně vedení lesní hospodářské evidence.

odůvodnění
Podaním ze dne l2.3.20O'7 požádal žadatel o udělení licence kvýkonu činnosti odbomého lesního hospodďe. Žadate| do\oŽI|
splnění jak obecných, tak i Zvlaštních podmínek, které pro udělení licence stanoví $ 41 a $ 42 zěkona o lesích. Vzhledem k tomu,
že žadaÍel, splňuje předepsané podmínky pro výkon funkce odbomého lesního hospodráře, bylo rozhodnuto' jak výše uvedeno.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto roáodnutí se lze, v souladu s ust. $ 83 spráwího řádu (zzk.č. 500/2004 Sb.), do
oznámení odvolat ke Krajskému uřadu Zlínského kraje, tř.Tomáše Bati 2l, Z|tn, poďáním
životního prostředí Městského úřadu ve Vsetíně. Včas podané a přípustné odvolání má, podle ust.

odkladný účinek.

Rozdělovník:
Žadatel
Finanční úřad Vsetín
Ministerstvo zemědělství ČR, Praha
odbor životního prostředí a zemědělství, rÚ zrztin

15 dnů ode dne jeho
učiněn;ýmu u odboru

řádu,

Ing. JiříiTrezner
vedoucí odboru životního prostředí
Městskf úřad Vsetín
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