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ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě
ověřuji pod číslem98868 , žetento do,kument,kteý vznikl převedenímvstupu v elektronicképodobě do podobylistinné,
sk|ádacíse z{ |istů,se dos|ovněshodujes obsahemVstupu.
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podoby pod|e$69azákona I90l2009 Sb' z e|ektronického
Tento dokumentvynikl konverzído Iistínné
originá|u
dokumentu,vytvořenéhozaměstnancemMinisterstvaživotníhoprostředí(dá|ejen ''ministerstvo''),z důvodu
nemožnostizas|ánido datovéschránky adresáta.
K originá|udokumentu byla dop|něnatato prvnístrana ověřujícípravostdokumentu.
Pokud jste adresát tohoto dokumentu a přejete si získattento dokument v elektronicképodobě obraťtese
prosímna odbor protokolu ministerstva'Pokud máte podezřenína neautetičnostdokumentu, kontaktujte
neprod|eněodbor protoko|uministerstvak ověření.
Ce|kový počet příloh: ks.
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Ministerstva životníhoprostředí
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Ministerstvo životníhoprostředí,orgán státní správy příslušnýpodle $ 43 písm. u) zákona
ě.8612002Sb., o ochraně ovzdušía o změně některýchdalšíchzákonů,(zákon o ochraně
ovzduší),ve zněnípozdějšíchpředpisů,k vydávánírozhodnutío autotizacipodle $ 15 odst. 1
písm' d), po posouzenížádostipana Ing. FrantišekHezina, Na Folimance 2154lI7, 120 00,
Praha 2, rozhodlo takto:
Žadate|i
Ing. Františku Hezinovi
Na Folimance2l54/I7,12000, Praha2,IČ 47233 II7
se prodlužuje
doba platnosti autorizace ke zpracování rozptylových studií
podle $ 15 odst. 1 písm.d) zákona o qchraněovzdušívydanérozhodnutímMinisterstva
životníhoprostředíč:j.258IE20/08/DKze dne2, záÍí2008'
Doba platnosti rozhodnutí o autorizaci se prodlužuje do 31..srpna 20|6.
Odůvodnění

\'

Doručenímžádostio prodlouženíplatnosti aatoizaceke zpracovátní
rozptylových studiípodle
15
odst.
12
zákona
o
ochraně
ovzduší
bylo
dne
27,
ěervence2}II
v souladu s $ 44 zákona
$
ě,50012004Sb., správníhořádu, zahájenosprávníÍízení
v uvedenévěci.
Žadate| je držitelem rozhodnutí o autorizact ke zpracovánírozptylových studií vydané
rozhodnutím Ministerstva životníhoprostředí čj. 2581/820l08/DK ze dne 2, záÍí 2008
na dobou platnosti do 1, září 20|1 . Y zh|edemk tomu, žežadate|nadále splňujepodmínkypro
výkon tétoaltorizovanéčinnosti,byla autorizaceprodlouženatak,jak se uvedeno ve vyroku
tohoto osvědčení'Doba platnosti autorizaceje stanovenapodle ustanovení$ 15 odst. 12
zákona o ochraněovzduší.

Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší
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