
V.O.C. MIKULOV, o. s.
K Vápence 69, 692 01 Mikulov, IČ26679931

Č. j. došlého dokumentu: ZPO 13/01
Ze dne: 17.7.2013
Č.j.: RPO 13/01/01
dne 6.8.2013
Vyřizuje: Vojtěch Huserek

Rozhodnutí

Občanské sdružení V.O.C. MIKULOV, o. s. na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství č.j. 144554/2012-MZE-17223,
144629/2012-MZE-17223, 144691/2012-MZE-17223 ze dne 27.8.2012  a v souladu s § 23 zákona 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.“, na
základě žádosti člena sdružení ING.PETR MARCINČÁK, Vinařská 6, 69201, Mikulov, IČ 10560271 (dále jen „účastník řízení“) o přiznání označení
VOC MIKULOV u vína vyrobeného z vinných hroznů na území vinařské oblasti MORAVA, vinařská podoblast mikulovská, podané dne 17.7.2013
č.j. ZPO 13/01 rozhodlo takto:

Žádosti účastníka řízení, občanského sdružení V.O.C. MIKULOV, o. s. o povolení označovat vína VOC MIKULOV u vín:

kod voc vzorek rok

sklizně

odruda oblast /

podoblast

zatřiďované

množství

číslo

rozboru

datum

rozboru

číslo šarže alkohol

obj.%

cukr 

g/l

kyseliny

 g/l

extrakt 

g/l

13/01/01-13.02 RIESLING VOC

2012

2012 Ryzlink rýnský MORAVA/

mikulovská

3600 ks 575-13 25.6.2013 RR/SL/VOC/

2012

13.47 1 6.1 20.6

13/01/01-13.01 PINOT BLANC

VOC 2012

2012 Rulandské bílé MORAVA/

mikulovská

3300 ks 574-13 25.6.2013 PB/SH/VOC/

2012

13.36 8.9 7.1 22.6

se vyhovuje.
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Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že se žádosti účastníka řízení v plném rozsahu vyhovuje, rozhodnutí není třeba dle § 68 odst. 4 správního řádu odůvodňovat.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím představenstva sdružení V.O.C. MIKULOV, o.
s. odvolání.  O odvolání rozhodne občanské sdružení podle Podmínek pro udělení označení občanského sdružení VOC MIKULOV a podle § 90
zákona 500/2004 Sb. správního řádu.

Ing.Petr Marcinčák
Předseda Výkonného výboru

Přílohy:
Žádost
Laboratorní rozbory
Ověření hroznů
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