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Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle $ 45i odst. 3 zákona
č. II4/L992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ',zákon") po
provedeném správním Ťízenípodle zákonač.7Il1967 Sb., o správním Ťízení,v platném znění
vyhovuje Žádosti o prodloužení autorizace udělené Rozhodnutím čj.: oEKI-l3029l05 ze dne
l.l l.2005, kterou podal dne28.4.2010 (pod ěj.:36933IENV/10, 25201610110)
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Ing. Pavel Majer
narozen dne 2l.3.1971 v Roudnici nad Labem, bytem: Habrovice 106, 403 40 Ustí
nad Labem
a

biologickéhohodnocenívesmyslu $ 67

zákona.

podl e $ 45 i
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prodlužuje autorizaci
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Autorizace se v souladu s $ 45i odst. 3 zákona prodluŽuje na dobu 5 let a je možno ji
opakovaně prodloužit o dalších 5 let na zák|adě nové Žádosti, podané alespoň 6 měsícůpřed
skončením platnosti stávající autorizace. Udělená autorizaceje nepřenosná na jinou osobu.

odůvodnění
Žadatel požádal o prodloužení autorizace a splnil podmínky pro prodloužení autorizace
stanovené $ 45i odst. 3 a 4 zákona a vyhláškou ě. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách
podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Vysokoškolské vzdělání odpovídajícíhozaměŤení
bylo doloženo diplomem a vysvědčením o státní závěrečné zkoušce, bezúhonnost byla
doloŽena výpisem z rejstřftu trestů.

Vzhledem k tomu, že předloženáŽádost obsahuje všechny náležitosti a jsou splněny všechny
podmínky pro prodlouŽení autorizace k provádění posouzení podle $ 45i z*ona, roďrodlo
Ministerstvo životníhoprostředí tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučenío odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ministrovi životníhoprostředí

podáním
na Ministerstvo životníhoprostředí, Vršovická 65' 100 00 Praha 10, a to ve lhůtě 15 dnů
ode dne doručenítohoto rozhodnutí.
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Mgr. Petr Birklen
ředitel odboru péčeo krajinu
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Toto roztrodnutí obdrží:
a) Žadatel Ing. Pavel Majer - účastníksprávního řízení
b) orgán příslušnýk evidenci - odbor péčeo krajinu Ministerstva Životního prostředí
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