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M i n isterstva zd ravotn ictví

Ministerstvo zdravotnictví vy d á v á pod|e $ 19 odst' 1 zákona č' 10012001 Sb., o
posuzování v|ivů na životní prostředí a změně někteých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování v|ivŮ na Životní prostředí), ve znění zákona ě. 93/2004 sb.

ŽadateIi

lng. Dana Potužníková

datum narození: 27 ' 3. 1963
adresa bydliště: Chodská 1126, 562 06 Ústínad orlicí

osvědčení od borné způsobilosti
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví

osvědčení se vydává na dobu do: 14.9'2014

odůvodnění:

Ministersfuo zdravotnictví posoudi|o Žádost paní lng. Dany PotuŽníkové, bytem Chodská
1126, 562 06 Ústí nad or|icí, o prod|ouŽení p|atnosti osvědčení o odborňé způsobi|osti
prooblast posuzování v|ivů na veřejné zdraví č.21 2oo4 ze dne 14.9'2004. Pod|e ustanovení
$ 4 odst. 5 vyh|ášky č,. 353|2004 Sb., kterou se stanoví b|iŽší podmínky osvědčení o odborné
způsobi|osti pro ob|ast posuzování v|ivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a
postup při udě|ování a odnímání osvědčení, se osvědčení udě|uje na dobu 5 |et ode dne
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udělení' Žáoost o prodloužení p|atnosti osvěděení musí osoba, které bylo vydáno osvědčení,
podat ministerstvu zdravotnictví nejméně 6 měsíců před skončením p|atnosti osvědčení.
Žadate|ka paní lng. Dana PotuŽníková vyhově|a poŽadavkům vyh|ášky Ministerstva
zdravotnictví ě. 353/2004 sb.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí |ze podat u Ministerstva zdravotnictví ve |hůtě 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí rozklad.

lM'*
Muor. Michael Vít, Ph.D.
l h|avní hygienik ČR
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