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ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, 
příslušný podle § 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

uděluje

podle § 37 odst. 2 a § 41 až § 44 lesního zákona

licenci pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře

právnické osobě

BOHEMIA BRETHREN, s.r.o.

IČ: 26371979
Sídlo: Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Statutární orgán – jednatel
Jednatel: Milan Bečvář, narozen dne 17. 11. 1959, bytem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad 
Vltavou
Jednatel: Ing. Zdeněk Bečvář, narozen dne 14. 10. 1956, bytem Kvasejovice čp. 16, 257 91 
Sedlec - Prčice

Odpovědným zástupcem společnosti BOHEMIA BRETHREN, s.r.o. pro výkon činnosti odborného 
lesního hospodáře je Milan Bečvář, rodné číslo 591117/0892, trvale bytem Mlýnská 500, 373 82 
Boršov nad Vltavou.        

Registrační číslo: 2/20121/PO
Platnost licence: od 29. 6. 2021 do 28. 6. 2031     

                                                             

BOHEMIA BETHREN, s.r.o.
Mlýnská 500
373 82 Boršov nad Vltavou
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Účastníci řízení:
- BOHEMIA BRETHREN, s.r.o, se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979
- Milan Bečvář, nar. 17. 11. 1959, Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou

Odůvodnění

Podáním ze dne 25. 3. 2021 předložil žadatel, společnost BOHEMIA BRETHREN, s.r.o, se sídlem 
Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, Magistrátu města České Budějovice, odboru 
ochrany životního prostředí, žádost o prodloužení licence k výkonu činnosti odborného lesního 
hospodáře. Žadatel je držitelem licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře platné do 
28. 6. 2021 vydané zdejším orgánem státní správy lesů dne 10. 6. 2011 a k podání doložil splnění 
obecných podmínek pro udělení licence požadovaných § 41 lesního zákona i zvláštních podmínek 
odborného lesnického vzdělání a odborné lesnické praxe požadovaných § 42 lesního zákona a dalších 
podmínek uvedených ve vyhlášce MZe č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení 
licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Omezení časového rozsahu licence umožňuje § 44 odst. 6 lesního zákona; je odůvodněno zájmy na 
získání přehledu o tom, kteří držitelé licence nadále tuto činnost vykonávají, a na aktualizaci tohoto 
přehledu, který je potřebný pro vlastníky lesů. 

Správní poplatek ve výši 500,- Kč podle položky 87 písm. g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zaplacen dne 28. 12. 2020 příjmovým pokladním 
dokladem č. MMCBX00LMKJY.

V řízení nebyla shledána překážka podle § 43 lesního zákona, která by bránila udělení licence.

Číslo a datum udělení licence uvádí její držitel vedle svého jména v záhlaví smluv a ve svých podáních 
orgánům státní správy lesů. Povinnosti držitele licence na úseku vedení evidence a archivace upravuje 
§ 4 vyhlášky MZe č. 100/1996 Sb. 

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj v Českých 
Budějovicích, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním učiněným na Magistrátu města České 
Budějovice, odboru ochrany životního prostředí.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

Na doručenku:
- BOHEMIA BETHREN, s.r.o., Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou
- Milan Bečvář, Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou

Na vědomí (po nabytí právní moci):
- Finanční úřad České Budějovice, F.A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice
- Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka České Budějovice,                     

Lipová 15, 373 71 Rudolfov
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