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Žádost o vyvěšení výzvy na úřední desce obce

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“´) jako věcně příslušný 
správní úřad na úseku vinohradnictví podle ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 147/2002 Sb., 
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění 
pozdějších předpisů, Vás tímto žádá o vyvěšení výzvy přiložené k tomuto dopisu po dobu 
90-ti dnů na úřední desku Vaší obce.
Jedná se o výzvu vydanou ÚKZÚZ podle § 9 odst. 5 a § 28 odst. 4 zákona č. 321/2004 Sb. 
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o vinohradnictví a vinařství), adresovanou vlastníkovi pozemků nacházejících se v k.ú. 
Josefov u Hodonína.

Po sejmutí výzvy Vás žádáme o vyznačení data vyvěšení a data sejmutí výzvy a zaslání zpět 
na adresu:  ÚKZÚZ,  Oddělení registru vinic, Oblekovice 16, 671 81 Znojmo.

Děkuji za spolupráci

S pozdravem
                                                          Ing. Rostislav Gruna

                                                         vedoucí Oddělení registru vinic
                                             ÚKZÚZ Znojmo-Oblekovice

Příloha:  dle textu



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV 
ZEMĚDĚLSKÝ 

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture 

Výzva

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský jako věcně příslušný správní úřad na 
úseku vinohradnictví podle ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších 
předpisů, tímto vyzývá podle § 9 odst. 5 zákona a § 28 odst. 4 zákona č. 321/2004 Sb. 
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 321/2004 Sb.“, 
pana Václava Doležala - vlastníka parcel č. KN 621, 622, 623, 625/2 v katastrálním území 
Josefov u Hodonína, zapsané na LV 531 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hodonín, aby ve lhůtě 90-ti dnů od vyvěšení této výzvy na úřední 
desce obce

1)vyjádřil souhlas či nesouhlas s registrací pana Karla Čapky, IČ: 70290547, místo 
podnikání (sídlo): U Zbrojnice 344, 691 56 Hrušky, jako pěstitele podle § 28 odst. 
4 zákona č. 321/2004 Sb. na vinicích nacházejících se na výše uvedených 
parcelních číslech,

2)uplatnil své právo na udělení souhlasu či nesouhlasu s klučením vinic, podle § 9 
odst. 5 zákona č. 321/2004 Sb., ze strany žadatele uvedeného v bodě 1 na výše 
uvedených parcelních číslech.

Pokud vlastník pozemku ve lhůtě 90-ti dnů neuplatní své právo souhlasit či nesouhlasit 
s registrací žadatele jako pěstitele na výše uvedených parcelních číslech, má se za to, že 
vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám a doložení nájemního vztahu se nevyžaduje. 
Obdobně pokud vlastník pozemku neuplatní své právo souhlasit či nesouhlasit s vyklučením 
vinic na výše uvedených parcelních číslech, má se za to, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt 
není znám, a jeho souhlas s vyklučením výše uvedených vinic se nevyžaduje (§ 9 odst. 5 věta 
druhá  a § 28 odst. 4  zákona č. 321/2004 Sb.).

             Ing. Rostislav Gruna
                                                         vedoucí Oddělení registru vinic

                                             ÚKZÚZ Znojmo-Oblekovice
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