
Technická inspekce České repub|iky ve smysIu s 154 a $ 155 zákona č. 500/2004 sb.,
Správní řád, v p|atném znění, v souladu s $ 6a odst. 1 písmeno c) zákona é. 17411968 sb.
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou
způsobilost a vydává:

oPRÁvNĚní
ev. ě. : 6417 l9l 12lPz-R.e'f'9

k ěinnosti: revize a zkoušky vyhrazených ptynových zaíízeni

v rozsahu a za podmínek p|atnosti uvedených v přílozgtohoto oprávnění
t o

TEcHNlGxÁ lrrspEKcE česxÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha I

Č1. : t 953/o9.o5 l12l15.o9l2 1t2

datum narození: 12. května 196z,

pro:

adresa:
lČ: 25324870

odpovědný zástupce: lvo Hutira

HUTIRA. BRNo' SiÍ.o. ' ]
r"t l :  , . . .  , l  ,r '  i . . :

Vintrovna 398/29, 664 4+ u Brna

adiesa bydliště: Koliště 11,602 00 Brno

V Brně dne 2. řÍ1na2012

Poučení: oprava odstranite|ných nebo neodstranite|ných vad tohoto ověřění se řídí
ustanovením $ 156 zákona č. 500/2004 sb., správní řád.

Zpracova|: lng: Petr VeseIý , .]:

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Brno, Hudcova 78c,612 00
Brno

Za správnost vyhotovení: Barbora Dostálová

lng. Petr Veselý
vedoucí inspektor pobočky

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávnění jsou uvedeny v pří|oze tohoto oprávnění
a v zápisu o prověření odborné způsobi|osti.
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TEcHNlGt<Á InspEKcE ěesxÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Č1. : t 953/09.05 t12t15.o9t2

PŘíloHA K oPRÁvNĚní
ev. ě.: 6417 lgl12lPz.R.€lfl9

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v nás|edujícím rozsahu:

- e: zvyšování a sniŽovánítlaku plyn&..
Regu|ační stanice p|ynu

. f: rozvod plynů
Domovní p$ňovody na plynná paliva, kromě ppp u, butanu a jejich směsí
Průmys|óvé p|ynovody na p|ynná paliva, krotff' propařru, bqtgnu a jejich směsí
NTI, sTL p|ynovody a přípojky pro veřejnou'pbtřebu na zemní plýn

. ...'.' WL p|ynoyody a přípojky nrovdř9'i1gr5- ..otbbu na.zďmní p|yn i... ..j.,
. g: spotřeba p|ynů spalováním élt# 

-.';*'
.= Spotřebiče s výkonem pod 50 k\ilř-ná'p1ynná paliva

Kotle s v'ýkonem 50 kW a více na plynná paliva

Tďo op rávněn í. ňah raz$e oprávněn í ev. č. 421 21 9 l oo/Pz-R-V,V[V| |

vedoucí inspektor pobočky
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