
Čj ' .
39838/ENV/10

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

RoZHoDNUTÍ

Ministerstvo životrrího prostředí jako crgán -státní sprá''} r' oblasti pcsuzování vlivů na životní
prosťedí příslušný k roáodování ve věci podle ustanovení $ 21 písm. i) zríkona
č. 100/2001 Sb', o posuzoviíní vlivů na Životní prostředí a o změně někteých souvisejících
zákoni (zákon o posuzovríní vlivů na Životrrí prostředí), ve znění pozdějších právních
předpisů, vyhovuje podle ustanovení $ 19 odst. 3' odst. 4' odst. 5 a odst. 6 tohoto zákona
žádosti pana Ing. Luboše Štancla, datum nal ozeni: Il.12. 197?, bydliště Antošov ická 256/54'
711 00 ostrava (dríle jen,'žadatel..) ze dne 4. 5. 2010, a

udě|u j  e  a  u to r i zac i
k .e  zp racoYání  dokumentace  a  posudku

podle $ 19 zákona ě. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na Životní prostředí a o změně
někteýh souvisejících zíkonů (ziíkon o posuzoviíní vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů.

oprávnění ke zpracovávání dokumentace a posudku vzniká dnem nabytí právní moci tohoto
roáodnutí.

Autorizace se v souladu s $ 19 odst. 7 zžkona č. 100/2001 Sb., o posuzovríní vlivů na životní
prostředí a o změně někteýh souvisejících zákonů (ziíkon o posuzoviání vlivů na životní
prostředí)' ve znění pozdějších předpisů, uděluje na dobu 5 let.

MINIsTERsTvo ŽryorxÍtro PRoSTŘEDÍ
100 00 Praha 10 - Vršovice. Vršovická 65

Toto roáodtutí Íabyto pnlvnt moci one J.9..7:2.9lo

Minlsterstvo žlvotního prosředí

odbor posuzování vlivů na živptú prostředí

i.v. j.:opj,...'.,potpl,.....ť'?g*]...............

Vážený pan
Ing. Luboš Štancl
Antošovická 256154
71 1 00 Ostrava

V Praze dne:
6 .  5 .  2010



odůvodnění

Žadate| požáda| o udělení autorizace a splnil podmínky pro udělení autoÍizace v souladu
s$ 19 odst. 3, odst. 4 a odst. 5 zékona ě' 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně někteých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů' v souladu s ustanoveními přílohy č. 3 vyhlášky
Ministerstva životního prostředí ě' 457 /2001 Sb., o odbomé způsobilosti a o úpravě někteých
dalších otazek souvisejících s posuzoviíním v|ivů na životní prostředí.

Ukončené vysokoškolské vzdé|áni bylo doloženo diplomem a vysvědčením o státní
závěrečné zkoušce. Vykonaná zkouška odbomé způsobilosti byla doloŽena osvědčením
(čj.: 25188/ENv/10' datum rydríní: 4.5.2010). Bezúhonnost byla do|oŽena v'.ipisem
z rejstříku trestu (datum vydání: 30. 4. 2010).

Vzhledem k tomu, že pŤedloŽená Žádost obsahuje všechny nráležitosti a jsou splněny
všechny podmínky pro udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, rozhodlo
Mínisterstvo životního prostředí tak, jak je ve ýroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Řízení o lrydaní tohoto roáodnutí podléhá ve smyslu ziíkona č' 63412004 sb,,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů' správnímu poplatku ve výši 200 Kč
(po|ožka22 písm. b) sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení  o  opravném pros t ředku

PÍoti tomuto roáodnutí \ze podat rozklad ministrovi Životnffro prostředí' podle $ 152
zíkona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí, prostřednictvím prostředí, Vršovická 65' l00 00
Praha 10.

HoNovÁ
odboru

posuzoviíní na Životní prostředí

Toto rozhodnutí obdrží:
a) žadatel _ Ing. Luboš Štancl . účastník správního ffzení
b) po nabyí právní moci

orgán příslušný k evidenci - odbor posuzovrání vlivů na Životní prostředí Ministerstva
životního prostředí


