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RoZHoDNUTÍ

Ministerstva Životního prostředí

Ministerstvo Životního prostředí' orgán státní sprár,y příslušnýpodle $ 43 písm. u) zákona
č.8612002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně někteých dalších zákonů, (zákon o ochraně
ovzduší),ve znění pozdějšíchpředpisů, kvydávání rozhodnutí o autonzaci podle $ 15
odst. 1 písm. b) a prodluŽování jeho platnosti podle $ 15 odst. 12 tohoto zákona,
po posouzení Žádosti pana Jana Nágla, a způsobilosti Žadatele předmětnou činnost provádět'
rozhodlo takto:
žadateli, panu Janu Náglovi
Martinákova 25, 7 96 0 1 Prostějov
lČtzl 52 029
se

prodlužuje p|atnost autorizace k měření účinnostispalovacího zdroje
a lypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest
podle $ 15 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší
lydané rozhodnutím Ministerstva životního prostředí
č.i. 50781740l04lJD ze dne 20.4.2005.
Platnost rozhodnutí o autorizaci se prodlužuje do 30.9.2012.

odůvodnění
Doručením Žádosti pana Jana Nágla, Martinákova 25, 796 0I Prostějov, o prodloužení
platnosti rozhodnutí o autorizaci k měření účinnostispalovacího zdroje a vypouŠtěných tátek
a ke kontrole spalinových cest podle $ 15 odst. 72 zákona o ochraně ovzduší,dne2.8..2007,
bylo v souladu s $ 44 odst. 1 zákona ě,50012004 Sb., správní Íád, zabájeno správní Ť1zeni
v uvedené věci.
Žadate|je drŽitelem autonzace k měření účinnostispalovacího zdroje a r,rypouštěných látek
a ke kontrole spalinových cest vydané mu rozhodnutím Ministerstva Životního prostředí čj.
5078174OlO4lID ze dne 20.4.2005 na dobu do 31.12.2007 ' Žadate|v zákonem předepsané
lhůtě poŽádal o prodlouŽení platnosti autorizace. PoněvadŽ byly splněny poŽadavky $ 15
odst. 12 zákona o ochraně ovzdušía $ 19 odst.9 vyhlášky č.35612002 Sb., kterou se mimo
jiné stanoví i podmínky autonzace osob, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výoku
tohoto rozhodnutí.

Poučenío rozkladu

Proti tomuto rozhodnutí |ze podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho doručení
k Rozkladové komisi ministra Životního prostředí podáním u Ministerstva životního
prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.
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