MINISTERSTVO ZEMEDEI,S

I

Těšrrov 17 I77 05 Praha
'
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Zádost o registraci osoby podnikajícív ekologickém zeměclělství
(ekol ogi cký podni katel )

(Vyplňte čitelně hůlkov,ým písmem nebo na stroji)
Jméno, popřípadě jména a příjmení' u právnické osoby otrchodní firma nebo název (podle

AZV s.r.o.

zápisu v obchodnim rejstříku):

67í 38
]Č:283'28 571
DlČ: CZ2832a571

Višňové298'

Rodnó číslo,bylo_li přiděleno' nebo
Statutární orgán, jméno člena nebo jména členůstatrfrárního orgánu právnické osoby:
fiméno, popřípadě jména' příjmení, státní občanství, rodné číslo,bylo-li přiděleno, nebo datum narození, jeJi žadatel fyzická
datum narozeni, adresa místa trvalého pobyu, u cizinců místo pobýu nebo bydliště y c|zině osoba:
osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgiínem nebo jeho členy, nejedná-li se
občana E'vropské unie )
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U fyzické osoby adresa místa trvalého pobytu, místo pobytu nebo bydliště v cizině, jinak Okres:
adresu určenou k doručování, a to zpravidla v místě pobytu fyzické osoby na území
českérepubliky nebo v místě podnikání (název obce, její části, název ulice, číslopopisné a ZAMZu
orientační,bylo-li přiděleno, PSČ) _ cizinec rovněŽ adresu bydliště mimo územíČeské
republiky,

Žu3,l NC
2a,,:-1

11

.1,

obce, její části, název ulice, číslopopisné a orientační, bylo-li
přiděleno, PSC) a u zahraniční právnické osoby, která za'(sčelem podnikání zíizuje na území
Českérepubliky organizačnísložku, její umístění v Českérepublice, údaje týkající se vedoucího
organizační složky, údaje o odpovědném zástupci

U právnické osoby sídlo (název

AZV s.r.o.

Višňové 298, 67í 38
lÓ: 283 2E 574

Dtč: CZ28328574
-2-

Jméno, popřípadě jména osoby odpovědné za ekofarmu:
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Název (označení)a adresa ekofarmy

IC:
DIC:
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Tel:
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Fax:
Adresa pro doručovánípošty fie-li odlišná od acresy sídla):
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Podpis, u právnické osoby i razítko žadatele:
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AZV s.r.o.

mám

uzavřenu smlouvu o kontrole:

Biokont CZ, s.r.o.
Vráceno.ž4dateli k doplnění dne (vyplní MZe):
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Potvrzení o vstupní kontrole podle $ 6 odst. 5 zákona o ekologickémaemědělství, kterou provedla pověřená osoba
při které nebylo ziištěno porušení podmínek tohoto zákona anaíizeni Rady ( EHS) č.2092/9l
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Název kontrolní organizace, se kterou

Připojené přílohy:
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www:

Višňové298' 671 38
lč:283 28 574
Dlč: CZ2832pr74
Datum vyplnění žádosti:

e-mail:

Počet stran

