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moci one J.9..7:2.9lo
Toto roáodtutí Íabytopnlvnt
Minlsterstvo žlvotníhoprosředí
prostředí
odbor posuzovánívlivůna živptú

Váženýpan
Ing. LubošŠtancl
Antošovická256154
j.:opj,...'.,potpl,.....ť'?g*]...............
711 00 Ostrava
i.v.

Čj'.
39838/ENV/10

Vyřizuje/telefon:
Mgr' Cemá}26?|22 733

V Prazedne:
6 . 5 .2 0 1 0

RoZHoDNUTÍ
prostředíjako crgán -státní
Ministerstvoživotrrího
sprá''}r' oblastipcsuzovánívlivůna životní
prosťedí příslušný k roáodování ve věci podle ustanovení $ 21 písm. i) zríkona
č.100/2001Sb', o posuzoviíní
vlivů na Životníprostředía o změně někteých souvisejících
zákoni (zákon o posuzovrínívlivů na Životrríprostředí),ve znění pozdějšíchprávních
předpisů,vyhovujepodle ustanovení$ 19 odst. 3' odst. 4' odst. 5 a odst. 6 tohotozákona
žádostipanaIng.LubošeŠtancla,
datumnal ozeni:Il.12. 197?,bydlištěAntošovická 256/54'
jen,'žadatel..)
71100 ostrava(dríle
ze dne4. 5. 2010,a
udě|uj
e a utorizaci
k.ezpracoYání
dokumentace

a posudku

podle $ 19 zákona ě. 100/2001Sb., o posuzovánívlivů na Životníprostředía o změně
někteýh souvisejících
zíkonů(ziíkono posuzoviíní
vlivů na životníprostředí),ve znění
pozdějších
předpisů.
oprávnění ke zpracovávánídokumentacea posudku vzniká dnem nabytíprávní moci tohoto
roáodnutí.
Autorizacese v souladus $ 19 odst.7 zžkonač.100/2001Sb., o posuzovríní
vlivůna životní
prostředía o změně někteýh souvisejících
(ziíkon
zákonů
o posuzoviánívlivů na životní
prostředí)'
ve zněnípozdějších
předpisů,udělujena dobu5 let.

odůvodnění
Žadate|požáda|o uděleníautorizacea splnil podmínkypro uděleníautoÍizacev souladu
s$ 19 odst. 3, odst. 4 a odst. 5 zékonaě' 100/2001Sb., o posuzovánívlivů na životní
prostředía o změně někteých souvisejících
zákonů(zákon o posuzovánívlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějšíchpředpisů'v souladu s ustanovenímipřílohy č. 3 vyhlášky
prostředíě' 457/2001Sb.,o odbomézpůsobilostia o úpravěněkteých
Ministerstvaživotního
dalších
otazeksouvisejících
s posuzoviíním
v|ivůna životníprostředí.
Ukončenévysokoškolskévzdé|ánibylo doloženodiplomem a vysvědčením
o státní
závěrečnézkoušce. Vykonaná zkouška odbomé způsobilosti byla doloŽena osvědčením
(čj.:25188/ENv/10' datum rydríní:4.5.2010). Bezúhonnostbyla do|oŽena v'.ipisem
z rejstříkutrestu(datumvydání:30. 4. 2010).
Vzhledem k tomu, že pŤedloŽená
Žádostobsahujevšechnynráležitosti
a jsou splněny
podmínky
pro
všechny
udělení autorizace ke zpracovánídokumentacea posudku, rozhodlo
prostředítak,jak je ve ýroku tohotorozhodnutíuvedeno.
Mínisterstvo
životního
Řízení o lrydaní tohoto roáodnutí podléhá ve smyslu ziíkona č' 63412004sb,,
o správníchpoplatcích,ve zněnípozdějších
předpisů'správnímupoplatkuve výši 200 Kč
(po|ožka22písm.b) sazebníku).
Poplatekbyl uhrazenformoukolkovéznámky.
Poučení o opravném

prostředku

PÍoti tomuto roáodnutí \ze podat rozklad ministrovi Životnffroprostředí'podle $ 152
zíkonač.50012004
Sb.,správnířád, ve zněnípozdějších
předpisů,ve lhůtědo 15 dnůodedne
prostřednictvím
oznámenírozhodnutí,
prostředí,Vršovická65' l00 00
Praha10.

HoNovÁ

posuzoviíní

odboru

na Životníprostředí

Toto rozhodnutí
obdrží:
a) žadatel_ Ing. LubošŠtancl. účastník
správníhoffzení
po
právní
b)
nabyí
moci
orgán příslušnýk evidenci - odbor posuzovrání
vlivů na ŽivotníprostředíMinisterstva
prostředí
životního

