
Ministerstvo životního prostředí
100 10 Praha 10o Vršovická ó5

lbto roryhodnutí naby|o právní moci

Y Praze dne 8. dubna 2010
Č. 1. : sosloo0/l5489/ENv/10
PoÍ.ó .2| |2 l20t0

Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) v y d á v á pod|e zákona č. 500/2004 Sb.., rr
správním řízeni (správní řád) toto

RozHoDNUTÍ.

Žádosti ze dne 19. 2.20|0' kterou poda|a

Mgr. Ivana o N D R,t Š Í xo VÁ,

datum a místo narozenÍ. 28. 2. 1977. Z|in.

býem: L. Podéště 1868/10' 708 00 ostrava.Poruba

se vyhovuje a vydává se jí, podle ustanovení $ 3, odst.3 zákona ČNR č.6211988
Sb.' o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva
životního prostředí č. 206/200| Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovato
provádět a vyhodnocovat geologické práce, toto

osvěděení

odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geo|ogické práce v oborech:

HYDROGEOLOGIE
GEOCHEMIE.

osvědčení se vydává na dobu neurčitou.

Žadate|ce se předává vzor razitka podle $ 3, odst. 5 zákona č. 62l|988 Sb, v platném znění'
Před jeho prvním použitím zašle žadatelka otisk razítka odboru geologie MŽP kjeho evidencí
ve správním spisu.

odůvodnění :
Vysokoškolské vzděláni s geologickým zaměřením bylo doloŽeno diplomem a kopií
vysvědčení o státní Závěrečné zkoušce. PoŽadovaná praxe byla doložena výpisem prací z
oboru geo-logie. odbomá úroveň dosavadních prací byla ověřena posouzením odbomými
garanty. Zadatelka sloŽila zkoušku ze znalosti právních předpisů. Bezúhonnost byla
prokázána výpisem z rejstříku trestů. Žadatelka splnila požadavky stanovené v $ 3, odst. 4
zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění, pro pÍiznáni odbomé způsobilosti'
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.



Řízení k vydání tohoto rozhodnutí pod1éhá ve smyslu zákona ČNn e. :ogltsq2 Sb. ve znění
pozdějších předpisů správnímu poplatku ve wýši 200 Kč (položka 6. písm. ď sazebníku).
Poplatek byl uhrazen formou kolkové znimky.

Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat rozklad ministrovi živohrího prostředí podáním na
MZP, prostřednictvím odboru geologie, Vršovická č. 65' 100 10 Praha 10' ve lhůtě
15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

RNDr.
ředitel
a půdního

Ko|ková známka:

Totorozhodnutí č.2Í12/2010, č.j565/660/15489/ENV/I0'zedne 8.4.20|0 obdrži:

a/ žadatelka Mgr. Ivana ondrašíková - účastník správního řízení
b/ po nabytí právní moci orgán příslušný k evidenci -

odbor ochrany horninového a půdního prostředí Ministerstva životního prostředí


