ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture

Vypraveno dne:

LEŠTINA CZ s.r.o.
Čtvrť J. Hybeše 549
Veselí nad Lužnicí
391 81

Sp. zn.:/Č.j.: UKZUZ 052658/2019
Tel.: 257 294 242

Vyřizuje: Ing. Trojanová
Fax: 257 294 239

V Praze, dne: 12.4.2019
e-mail: iva.trojanova@ukzuz.cz

ROZHODNUTÍ
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, se sídlem Hroznová 2, 656 06 Brno, Sekce
zemědělských vstupů, Oddělení krmiv v Praze (dále jen „ÚKZÚZ“), jako věcně příslušný správní orgán
na úseku krmiv ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a
zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o Ústavu“) a ve smyslu ust. § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.
413/2005 Sb., r o z h o d l podle čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 183/2005
(dále jen „nařízení ES“) ust. § 5 odst. 7 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o krmivech“), o provedení následující změny údajů v registraci d o p r a v c e – obchodní
společnosti LEŠTINA CZ s.r.o., Veselí nad Lužnicí, Čtvrť J. Hybeše 549, 391 81, IČ: 261 05 896,
zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
14299, registrační číslo provozu 718116-01, t a k t o:

1. rozhodnutí o registraci vydané pod Sp.zn.:/Č.j.: 5278-2/OK/UKZUZ/2013 se mění tak, že
výrok po provedené změně zní:
2. níže uvedený provoz se
registruje
1. registrační číslo provozu: CZ 718116-01
adresa provozu: Veselí nad Lužnicí, Čtvrť J. Hybeše 549, 391 81
druh činnosti: d o p r a v c e
Odůvodnění:
Účastník řízení požádal podáním, které došlo ÚKZÚZ dne 2.4.2019, o změnu údajů
uvedených v žádosti o registraci ze dne 10.1.2014. Oznámené změny jsou v souladu s § 5
odst. 8 zákona o krmivech a s požadavky čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení ES č. 183/2005.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení
k Ministerstvu zemědělství prostřednictvím Sekce zemědělských vstupů, Oddělení krmiv, Za
Opravnou 4, 150 06 Praha 5-Motol.
Otisk úředního razítka

Ing. Miroslav Florián, Ph.D.
ředitel Sekce zemědělských vstupů
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