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Ro ZIďoDNUTÍ

Ministerstvo'životníhci'prostředí, jako příslušný správní orgrán podle $ 45i odst. 3 zékona
č. ll4ll9g2 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném zrění (dále jen ,,záů<on"), po
provedeném'|spráýním Ťize-ni podle zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů;.1ryhovuje žádosti o prodloužení autorizace udělené rozhodnutím čj.: oEKLB029l05
zs dne, 1.ll.2005, prodloužené roáodnutím čj.: 58l3l/ENV/10, 40411610110 ze dne
l.7.2010';.t<terou podal dne'13.7.20l5 (pod čj.: 48406/ENV l15,29551610/15)

- ' 
Ing. Pavel Majer

narozen dne 21. 3.I97l v Roudnici nad Labem, bytem: Habrovice 106,403 40 Ustí
nad Labem

a prodlužuje autorizaci

k provádění biologického hodnocení podle s45i vesmyslu
$67 zákona.

Autorizace se v souladu s $ 45i odst. 3 zákona prodlužuje na dobu 5 let, a to ode dne
22.7.2015,jakoŽo dne vykonatelnosti tohoto rozhodnutí. Autorizaci je možné opakovaně
prodloužit o dalších 5 let na záůrJadě nové žádosti, podané aléspoň 6 měsíců před skončením
platnosti stávající autorizace. Udělená autorizace je nepřeňosná na jinou osobu.

důvodnění

Žadatel požádal ve stanovené lhůtě o prodloužení autorizace a splnil podmínky pro
prodlouŽeni autonzace stanovené $ 45i odst. 3 a 4 zékona a vyhláškou č. 46812004 Sb.,

o autorizovaných osobách. Vysokoškolské vzdělaní odpovídajicího zaIněření bylo doloženo
diplomem, vysvědčením o státní závěrečné zkoušce a bezúhonnost byla doložena výpisem



z rejstříku trestů, vlastní odborná činnost byla ve sledovaném období 2010 _ 2014 doložena
rozsiíhl;ým přehledem 7 zpracovaných biologických hodnocení a přehledem 20 biologických
posouzení zpracovaných ve stejném období. Vzhledem k tomu,Že předložená žádost obsahuje
všechny náležitosti a jsou splněny všechny podmínky pro prodlouŽení autorizacekprovádění
posouzení podle $ 45i zakona, rozhodlo Ministerstvo Životrrího prostředí tak' jak je uvedeno
ve r"_ýroku tohoto roňodnutí.

Poučení o odvolánr

Proti tomuto rozhodnutí |ze podat rozklad ministrovi Životrrího prostředí podaním
na Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 00 Praha l0, a to ve lhůtě 15 dnů
ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí obdrží:
a) žadatel Ing. Pavel Majer - účastník správního Ťízeni
b) orgán příslušný k evidenci - odbor obecné ochrany přírody

životního prostředí
krajiny

Jiří Klápště
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