
TECHNICKÁ INSPEKCE ČeSXÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

č1.: rtcnlrc563l2o17 112

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č,500/2004 Sb.,
Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174t1968 Sb.
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znéní, ověřuje odbornou
způsobilost a vydává,

opRÁvNĚtti
ev. č, : 4923161 17 IPZ-M, R-c,fng

k Činnosti: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařizení

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro:

adresa:

lč:

VYKOM s.r.o.
U Splavu 67,507 91 Stará Paka
25281526

oclpověciný zástupce: Jiří Zlatník datum narození: 12. července 1991
adresa bydliště: Josefa Kováře 362,507 9,1 Stará Paka

V Praze dne 4. května 2017

PouČenÍ: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí
ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb,, správní řád.

Zpracoval: lng. Jindřich Černý
PoboČka: Technická inspekce České republiky, pobočka Hradec Králové, Riegrovo

nám. 1493, 500 02 Hradec Králové

Za správnost vyhotovení: Peter Ket'o

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávněníjsou
a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.

vedoucí technického úseku

uvedeny v příloze tohoto oprávněni

lng. Robin Profeld



TEGHNIcKÁ lNspEKcE česxÉ REpuBLlKy
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

č1. : rlcRl16563t2o17

pŘíloHA K opRÁvNĚnri
ev. č.: 49.23161 17 IPZ-M, R-c,f,g

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

- c: plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
zařízení pro plnění nádob p|yny a tlakové stanice na plynná paliva

- f: rozvod plynů
Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
PrŮmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu á ;elictr směsí
NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi

- g: spotřeba plynů spalováním

Toto oprávnění nahrazuje oprávněni ev, č. 4597 161 1 A\PZ-M,R-a,e,f, g

vedoucí technického úseku
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