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Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí V Praze dne 27. června 2016

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí Č- jn 37034/ ENV/ 1 6

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí jako orgán státní správy v oblasti posuzování vlivů

na životní prostředí příslušný k rozhodování ve věci podle ustanovení § 21 písm. i) zákona

č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,

vyhovuje podle ustanovení § 19 odst. 7 tohoto zákona žádosti pana Mgr. Luboše Motla,
datum narození: 11. 10. 1967, bydliště Lounická 139, 436 01 Litvínov (dále jen „žadate|“)

ze dne 23. 5.2016 a

prodlužuje autorizaci
ke zpracování dokumentace a posudku

udělenou osvědčením Ministerstva životního prostředí č. j.:1522/243/OPVŽP/99

ze dne 15.9.1999 a prodlouženou rozhodnutím o prodloužení autorizace

č. j.: 6741/ENVI11 ze dne 4.2.2011, na dobu Slet podle ustanovení §19 zákona

o posuzování vlivů na životní prostředí.

Autorizace se vsouladu s §19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů

na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje na dobu dalších 5 let.

Odůvodnění

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 27. 5. 2016 žádost ze dne

23.5.2016 o prodloužení autorizace pana Mgr. Luboše Motla, udělené osvědčením

Ministerstva životního prostředí č. j.: 1522/243/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999

a prodloužené rozhodnutím o prodloužení autorizace č. j.: 6741/ENV/11 ze dne 4. 2. 2011,

platné do 31. 12. 2016. Žadatel požádal o prodloužení autorizace
a splnil podmínky pro prodloužení autorizace v souladu s § 19 odst. 3, odst. 4

a odst.5zákona č.100/2001 Sb., oposuzování vlivů na životní prostředí a ozměně

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva životního
prostředí č. 457/2001 Sb., oodborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
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Ukončené Wsokoškolské vzdělání bylo v souladu s ustanovením § 19
odst. 4 Emma) doložena dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání. Vykonaná zkouška

odborné zpusobilosti byla v souladu s ustanovením § 19 odst. 4 písm. b) doložena
osvedčenlm (č. j.: 1522/243/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999). Bezúhonnost byla v souladu

s ustanovením § 19 odst. 5 doložena výpisem z rejstříku trestů (datum vydání

1;. 5;2016). Dále bylo doloženo čestné prohlášení žadatele o plné způsobilosti k právním
u onum.

Vzhledem ktomu, že předložené žádost obsahuje všechny zákonem požadované

náležitosti a jsou splněny všechny zákonné podmínky pro prodloužení autorizace

ke zpracování dokumentace a posudku, rozhodlo Ministerstvo životního prostředí tak, jak

je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Řízení o vydání tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb.,

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 50 Kč

(položka 22 písm. d) sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ministrovi životního prostředí, podle § 152

zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů

ode dne oznámení rozhodnutí, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí,

Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru

posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence    
zástupce ředitel odboru

posuzování vlivů na ž' otní prostředí
a integrované revence

Toto rozhodnutí obdrží:

a) žadatel- Mgr. Luboš Motl- účastník správního řízení

b) po nabytí právní moci
orgán příslušný k evidenci - odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence Ministerstva životního prostředí
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