
TEcHNlcxÁ lrspEKcE česxÉ REPuBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha I

Čj' : t 952/09.05 l12l 15,0912 1t2
Technická inspekce České repub|iky ve smys|u s 154 a $ 155 zákona č. 500/2004 sb.,
Správní řád, v platném znění' v souladu s $ 6a odst. 1 písmeno c) zákona ě,.17411968 sb.
o státním odborném dozoru nad bezpeěností práce, v p|atném znění, ověřuje odbornou
způsobilost a vydává:

oPRÁvNĚní
ev. č.: 641ídl191 I2lPZ.M.e.t sg

k činnosti: montáže a oprávy vyhrazených ptynových zaíízeni

pro:

.adresa:
IC:

Vintrovna 398/29, 664 4
25324870

:
u Brna

Ódpovědný zástupce: |vo H.utira
adtbsa bydliště: Ko|iště 11,60200 Brno

V Brně dne 2. řijna2012

datum narození; 12. května 196L

PoučenÍ: oprava odstranite|ných nebo neodstranitelných vad tohoto
ustanovením $ 

.t56 zákona ě. 500/2004 sb., správní řád.
ověřéní se řídi

Zpracova|: |ng. Petr Vese|ý
Poboěka: Technická inspekce České republlky, pobočka Brno, Hudcova 78c, 612 00

Brno

Za správnost vyhotovení: Barbora Dostálová

,r)z (
ka-,

lng. Petr Veselý
vedoucí inspektor poboěky

Rozsah a podmínky pIatnosti tohoto oprávněníjsou uvedeny v příloze tohoto oprávněni
a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.
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TEGHNIcxÁ llspEKGE črsxÉ REPUBLII(Y
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Q: 1 9521 09.05 t 1 2t 1 5.09 t2

PŘíloHA K oPRÁvNĚní
ev. č. : 641 619 l 12lPz.jí|.e'fn9

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

. e: zvyšování a sniŽovánít|aku p|ynů
Regulační stanice p|ynu

. f: rozvod plynů
Domóvní plynovody na p|ynná pa|iva, kromě psp,ánu, butanu a jejich směsí
Průmys|óvé p|ynovody na plynná paliva, kron$ propanu, butanu a jejich směsí
NTL, sTL plynovody a přípojky pro veřejnou pótřebu na zemní plyn
W.L plynovody a přípojky pro'-v5iřein99'..ootřěbu na zemní pIyn

- g: spotřeba..plynů spa|ováním :ffi,il; .:
Spotřebiče s v'ýkonem pod 50 kWneplynná pa|iva

Toto oprávnění nahrazuje oprávnění ev. č. 4724t9l02/PaM-V,Vt;Vl|

vedoucí inspektor pobočky
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