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odbor 820 - geologie lÁŽP

Ministerstvo životníhoprostředí
l00 l0 Praha 10, Vršovická65

V Praze dne23.ledna 2003
Č. j. , 788/82aB7322la2
Poř. č. rc6an003
Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) v y d á v á podle zákona ě.7l/|967 sb.,
o správním řizeni (správní řád) toto

RozlÍoDNUTÍ.

Žádosti ze dne 6. 12.2002, kterou podal pan

RNDr. Ivan KoRoŠ,
datum a místo narození: 5.6.1962, Praha,

bytem : Devonská 999llr 152 00 Praha 5,

se vyhovuje a vydává se mu'

podle ustanovení $ 3, odst. 3 zákona ČNn e. 62/1988
geologiclcých pracích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva
Sb.,
Životního prostředí č,.206/200l Sb., o osvědčeníodborné způsobilosti projektovat, provádět a
vyhodnocovat geologické práce, toto

o

osvěděení
odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech:
a)

b)

HYDROGEOLOGIE,

ENVIRoNMENTÁLNÍ GEoLoGIE.

osvědčeníse vydává na dobu neurčitou.
Žadateli se předává vzor razítka podle $3, odst. 5 zákona č. 62/1988 Sb, v platném znění. Před
jeho prvním pouŽitím zašle Žadatel otisk razítka odboru geologie MŽP kjeho evidenci ve
správním spisu.

Odůvodnění:
a) hydrogeologie

Vydané osvědčenínavazuje na rozhodnutí o osvědčeníodborné způsobilosti projektovat,
provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie
- se zaměřením na
loŽiskovou hydrogeologii a ochranu podzemních vod, které vydalo Ministerstvo
hospodiířství Českérepubliky dne 13. 1. 1993, čj. 246116192 a které bylo obnoveno
rozhodnutím Ministerstva životního prostředí dne 15. 1' 1998, čj. 650.25 4I117226/97.

b) environmentální geologie
odborné způsobilosti.

-

nový obor geologiclcých prací, jedná se o nové přiznaní

ProtoŽe zálkon č. 36612000 Sb., neobsahuje přechodná ustanovení, která by upravila přechod
dříve vydaných roáodnutí do nového reŽimu na dobu neurěitou a jejich platnost byla
omezena na 5 let, Žádosti o prodlouŽení se posuzují jako nová Žádost a vyřizují se podle
příslušných ustanovení vyhlášky s tím, Že nově vydaná oprávnění jsou vydana na dobu
neurčitou.

Vysokoškolskévzdělríní s geologiclcým zaměřením bylo doloženo diplomem, vysvěděením o
státní závěrečnézkoušce. PoŽadovaná praxe byla doloŽena qipisem prací zoboru geologie.
Odborná uroveň dosavadních prací byla ověřena odborn;fmi garaný. Žadatel složil zkoušku ze
znalosti právních předpisů. Bezúhonnost byla prokázéna vypisem z rejstříku trestů. Žadate|
splnil poŽadavky stanovené v $ 3, odst. 4 zíkonaě.62l|988 Sb., v platném znění, pro přiznání
odborné způsobilosti.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsďtu.
Řízení k vydaní tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákonaČNn e. 368/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů správnímu poplatku ve vyši 200 Kč (položka 6. písm. ď sazebníku).
Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat rozklad ministrovi životrrího prostředí podiínímna
Ministersfuo životrrího prostředí, prostřednictvím odboru geologie, Vršovická ě. 65,
l00 l0 Praha 10, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručenítohoto roáodnutí.
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Toto rozhodnutí č.1660n0a3' čj. 788Í820l37322l02,ze dne 23. t.2003 obdrží:
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Žadate|

RNDr. Ivan Koroš, - účastníksprávního řízení

orgiín příslušný k evidenci _
odbor geologie Ministerstva Životního prostředí

