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Mi nisterstvo Životního prostředí

odbor posuzování vlivů na životníprostředí
a integrované prevence
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ROZHODNUTI
Ministerstvo životníhoprostředí jako orgán státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní
prostředí příslušný k rozhodováníve věci podle ustanovení $ 21 písm' i) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životníprostředí a o změně některých souvisejících zákonů 1zákon
o posuzování vlivů na životníprostředí), ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje podle ustanovení
$ 19 odst. 7 tohoto zákona žádosti pana Ing. Františka Heziny, datum narození: B. 10. 1960,
bydliště Na Folimance2L54/17, 120 00 Praha 2 (dálejen,,žadatel") ze dne 5. 10.2027 a

prod!užuje autorazaci
ke zpÍ acování dokumentace' posudku
a vyhodnocení
udělenou osvědčením Ministerstva životního prostředíč. j': 514B/4lloPv/93 ze dne 11. 3. 1993
podle zákona č. 244/7992 sb', o posuzování vlivů na životníprostředí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon č' 244/1992 Sb.") a vyh|ášky Ministerstva životního prostředí
č' 4gg/Bg2 Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životníprostředí a o způsobu
a průbětru veřejného projednání posudku (dále jen ,,vyhláška č. 499/1992 Sb.") a prodlouženou
rozhodnutím o prodloužení autorizace č' i.: szll4lENv/15 ze dne 27' I' 2016, na dobu 5 let
podle ustanovení $ 19 zákona č. 100/2001 Sb.
Autorizace se v souladu s 5 19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb. prodlužuje na dobu dalších5 let,
tj. do 3I. L2.2026.
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odůvodnění
Ministerstvo životníhoprostředí obdrželo dne 5. t0' 2021 žádost ze dne 5. 1o. 2o21
o prodloužení autorizace pana ing. Františka Heziny udělené osvědčením Ministerstva Životního
prostředí č. j': 5148/4I/oPv/93 ze dne 11. 3. 1993 podle zákona č' 244/7992 Sb. a vyhlášky
č' 499/7992 Sb. Dne I. I' 2002 nabyl účinnostizákon č. Ioo/2oo1 sb., který zavedl Sletou lhůtu
platnosti udělovaných autorizací. V 5 24 (přechodné ustanovení) zákona č. 100/2001 Sb. se
stanoví, že osoby s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona č' 244/Igg2 Sb' a vyhlášky
č' 499/1992sb', ve znění účinnémdo 31. 12' 2ooI, se povaŽují (ex lege) za držitele autorizace
podle $ 19 zákona č' 7oo/2001 Sb. Pro žadatele tak tato lhůta začala plynout vstupem zákona
č. 100/2001 Sb. v účinnost,to je dnem I. L 2002. Následně byla platnost autorizace žadatele
vsouladu sustanovením $ 19 odst.7 zákona č' 100/2001 Sb. opakovaně prodlužována
- naposledy rozhodnutím o prodlouženíautorizace č. j.: 92774/ENV/15 ze dne 27' I' 2016,
platným do 31. L2.2o2I' Žadatel požádal o prodlouŽení autorizace a splnil podmínky pro
prodloužení autorizace v souladu s 5 19 odst. 3, odst. 4 a odst. 5 zákona č. 1oo/2oo1 Sb'
Bezúhonnost byla doložena výpisem z rejstříku trestů (datum vydání - 3. 1L 2021)'
Svéprávnost byla doložena čestným prohlášením žadatele. odborná způsobilost byla prokázána

doložením dok|adu o

vykonané zkoušce odborné způsobilosti (osvědčení
č. j': MZP|2o2I/710/4973 ze dne 5. 10. 202I)' Zkouška odborné způsobilosti pro účely
prod|oužení autorizace byla vykonána dne 5. Io' 202I, a byl tedy splněn poŽadavek zákona
č. 100/2001 Sb., aby byla zkouška vykonána nejdříve 2roky před podáním žádosti o prodloužení
autorizace a nejpozději v den podání žádosti o prodloužení autorizace. Ukončenévysokoškolské
vzdělání alespoň magisterského studijního programu se zaměřením na přírodnía technické vědy
(diplom a vysvědčenío státní závěrečné zkoušce) a praxe v oboru v délce nejméně 3 let byla
doložena při udělováníautorizace' Žádost o prodlouženíautorizace byla podána dne 5. Io' 2o2I,
a byl tedy splněn požadavek $ 19 odst. 7 zákona č' 100/2001 Sb., podle kterého lze tuto žádost
podat nejdříve 6 měsícůpřed up|ynutím doby, na kterou byla autorizace udělena, a nejpozději
v den uplynutí doby, na kterou byla autorizace udělena (žádost bylo možnépodat nejdříve
I.7. 2027 a nejpozději 3I' t2' 202I)'
Vzhledem k tomu, že předložená žádost obsahuje všechny zákonem poŽadované náležitosti
a jsou splněny všechny zákonné podmínky pro prodloužení autorizace ke zpracování
dokumentace, posudku a vyhodnocení, rozhodlo Ministerstvo životníhoprostředí tak, jak je
ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
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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, f)
sazebníku)' Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ministrovi životního prostředí, podle s 152 zákona
č. 500/2004 sb', správnířád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí, prostřednictvím Ministerstva životníhoprostředí,
ická 65, 100 10 Praha 10'

)
Mgr. EvŽen Doležal
ředitel odboru posuzování vlivů na
životníprostředí a integrované
prevence

Rozdělovník
obdržído vlastních rukou:

Ing. František Hezina
Na Folimance 2754/17
120 00 Praha 2
Stejnopis obdržína vědomí po nabytí právní moci:
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