MINIsTERSTvoŽrvorNÍHo pnosrŘBoÍ
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vážený pan
Ing. Pavel Mitev
Barvičova33
602 00 Bmo 2

č 'j ' '
163g/ENV/12

Výizuje / telefon:
Ing' Jan Beneš/ 267 122509

V Prazedne:
26.1.2012

ROZHODNUTI
MinisteNtvo ŽivotnihopIostřeď Jako oÍgánýátni spÍárryv oblasti posuzovánívlivů
na životníprostředípříslušnýk rozhodováníve věci podle ustanovení$ 21 písm'i) ztákona
č.100/2001
Sb'' o posuzovánívlivů na životníprostřeď a o změně některýchsouvisejících
zákonů(zákon o posuzovánívlivů na životníprostředí),ve znění pozdějšíchpředpisů,
vyholtrjepodleustanovení
$ 19 odst.7 tohotozlíkonažádostipanalng. Pav]aMiteva,datum
ze dne
latozeni: 29.1' l97l, bydlištěBarvičova33' 60200 Bmo2 (dálejen ,,žadatel..)
4 . 1 . 2 0 1 2a

prodlužuje
a uto riza ci
a posudku
dokumentac€
ke zpracování
prostředíč.j..21192/370I/oPyzP/0) ze dÍ,e
Ministelstvaživotního
uděIenourozhodnutím
Íoáodnutímo ploďouŽeníaúotizaceč.j.:7752lENv/07 ze dne
5'8'2oo2 a prodlouženou
13'2.200,1'na dobu 5let podle ustanovení$19 zákona o posuzovánívlivů na životní
prostředí.
Auto zace se v souladus$ 19 odst.7 zákona č.100/2001sb., o posuzovánívlivů na
životnípťostředía o zÍněněněktelých souvisejícíchzákonů (zríkono post,lzovánívlivů na
5 let.
pťodlužuje
na dobudalších
předpisů,
prostředí),
ve zněnípozdějších
životní

odůvodnění
Minísterstvoživotnihoprostředíobdrželodne 6'1'2012 žádostze drc 1'|.2012
o plod]oužení
autorizacepanaIng.Pavla Miteva udělenérozhodnutím
MinistelstvaŽivotního
prostředíč.j.: 21792l370lloPvzPl02 Že dne 5.8.2oo2 a prodlouženéloáodnutím
o prodloužení
autorizaceč'j.:77521ENYl07 ze dne 13.2. 2oo7'platnédo 20. 8. 2012'Žadatel
poŽádď o prodlouŽeníautorizacea splnil podmíúy pro prodloužení
autorizacev souladu
s$ 19 odst'3, odst.4 a odst.5 zákona č'100/2001
Sb.' o tlosuzování
vlivů na životní
prostředí
a o zmá1ěněkteďch souvisejícich
zrikonů.
ve znénip;zdéjŠích
piedpisů,v souladu
s ustanovenímipřílohy č.3 vyhlášky Ministerstva životníhoprostředíč.45712001
Sb.,
o odbomé
způsobilosti
a o úpravěnělrterých
dalších
otItek souvisejících
s posuzovi1nÍm
v1ivů
prostředí'
na životní
Ukončené
vysokoškolské
vzděláníbylo v sorrladus ustanoveníms 19 odst'4 písm.a)
doloženo dokladem o nejÝyššímdosaženémvzdělání' Vykonaná zkouška odborné
Způsobilostibyla v.souladu s ustanovením{ 19 odst.4 písm.b) doloženaosvědčením
(č.j.: 2881/414/oPvZP/02ze dne 26' 6.2002).Bezúhonnost
byla v souladus ustanovenim
odst'
5
doložena
výpisem
z
rejstříku
(datum
tlestů
vydání 2.I'2012)' Dále by1o
s19
doloženo
čestné
plohlášení
žadatele
o plnézpůsobilosti
k právnímúkonům.
vzhledem k tomu' že předloŽená žádost obsahuje všechny zákonem poŽadované
náleŽitostia jsou splněny všecluy ziákornépodmínJ<y
pro prodlouženíautorizaceke
zpmcovánídokumentace
a posudku,rozhodloMinistelstvoživotního
plostředítak' jak je ve
výrokutohotolozhodnutíuvedeno.
Řízení o vydání tohoto Iozhodnutípodléhá ve smyslu zákona č.634/2004
Sb.,
o správníchpoplatcích,ve zněnípozdějších
předpisů,sprár'nímupoplatkuve výŠi50 Kč
(položka
22 písm.b) sazebníku)'
Poplatekbyl uhrazenformoukolkovéznámky'
Poučení o opravÍém prostředku
Ploti tomutorozhodnutílze podat.ozklad ministroviživotníhoprostředí'pod1es 152
zákonač.500/2004sb'' správníiád, ve zněnípozdějších
předpisů,
ve lhůtědo 15 dnůodedne
ozniímenírozhodnutí,plostřednictvímMinistelstva životníhopÍostředí'vlšovickáó5'
10010Praha10.

Ing. Jařosl

HoNovÁ

odboru

1 na životníplostředí
vane plevence

Totorozhodnutí
obdrží|
a) žadatel Ing'Pavel Mitev - účastník
splávníhořízení
b) po nab1típrár,nímoci
orgánpříslušný
k evidenci- odborposuzovánívlivů na životnípíostředía integlované
prevenceMinisterstvaživotního
prostředí

