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organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, Praha 8

či.: rtcRl18723t2o14
Technická inspekce Ceské 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. 17411968 Sb.
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou
způsobilost a vydává:

opRÁvNĚttí
ev. č.: 4597 1611 4IPZ-M, R-a,e,f,g

k činnosti: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízeni

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: VYKOM s.r.o.
adresa. U Splavu 67, 507 91 Stará Paka

lč: 25281526

odpovědný zástupce: Jaroslav Šabata datum narození: 10. záYi 1973
adresa bydliště: Horní Brusnice 303, 544 74 Horní Brusnice

V Hradci Králové dne 18. srpna 2014

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: Jana Procházková
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lng. Roman Řezáč
vedoucí inspektor pobočky

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávněníjsou uvedeny v příloze tohoto oprávnění
a v zápisu o prověření odborné způsobilosti,
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TEcHNlcxÁ lruspEKGE česxÉ REpuBLlKy
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

č1.: rlcnlft723t2014

pŘíloHA K opRÁvNĚtti
ev. č. : 4597 l 61 1 4|PZ-M, R-a,erf,g

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

- a: výroba a úprava plynů
- e: zvyšování a snižovánítlaku plynů

Kompresní stanice
Regulační stanice plynu

- f: rozvod plynů
- g: spotřeba plynů spalováním

Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

Toto oprávnění nahrazuje oprávnění ev. č. 3059/6/03lPZ-M-Vll
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lng. Roman Řezáč

vedoucí inspektor pobočky
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