Ministerstvo zemědě|ství

odbor hospodářskéúpravya ochrany|esů
E3S2D/201
S-MZE-I6212

14|H22476l2019-16212
Spisová znaÓka.:
Č.j.. 63920l2o19-MzE-16212
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
lD DS:

lililt
ilt
ilt
ilil
ltililIIilil
ilil
til
Iltil
lilltil

|ng.JiříBí|ý'Ph.D.
221812272
Jiri.Bily@mze.cz
yphaaxS

0u8323483276

Adresa:Těšnov65117,NovéMěsto'11000 Praha 1
V Praze dne:6. 12.2019

VEŘEJNÁ VYHlÁŠxn

oPATŘení ogEcNÉ povenv
pod|e
Ministerstvozemědě|sfuíjako ústředníorgán státní správy |esů,věcně přís|ušný
písm.
|esích
změně
e)
zákona
č.28911995
sb''
o
a
o
a
dop|nění
ustanovení
odst.2
$49
někteých zákonů (lesnízákon), ve znění pozdějšíchpředpisů(dá|e jen ,,lesnízákon'.),
předpisů
v sou|adus $ 171 a nás|'zákona č.500/2004Sb., správnířád, ve zněnípozdějších
(dá|ejen ,,správní
řád..)'vydává pod|e$ 51a |esníhozákona nás|edující
opatřeníobecnépovahy,
pod
zemědě|ství
kteým se měnía dop|ňujeopatřeníobecnépovahyvydanéMinisterstvem
j.
j.
povahy
ve
znění
č.
ze
dne
3'
4.
2019
opatření
obecné
č. 18918l2019-MzE-16212
201
ze
dne
30.
B.
9
nás|edovně:
41508l2019-MzE-16212
t.
ze dne 3. 4. 2019ve znění
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Poučení:
Proti opatřeníobecnépovahy ne|ze podat opravný prostředek(s 173 odst'2 správního
řádu).
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Rozdělovník:
obecní úřady obcí s rozšířenoupůsobností- se Žádostío vyvěšenína úřednídesce
úřadu
Všechny obce na územíČeskérepubIiky- na vědomía se Žádostío vyvěšenína úřední
desce obecníhoúřadu(s 173 odst.1 správníhořádu)
Krajské úřady- na vědomí
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