Ministerstvo

obrany
odbor

oddělení
Na Valech 76, P.O. BOX

č.

- sekce
státního

dozoru

a kontroly

dozoru

státního
dozoru
Litoměřice
77, Litoměřice, PSČ 412 01, datová schránka x2d4xnx

Ministerstvo obrany, sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru (dále jen "OSD") prověřil
odbornou způsobilost dle § 7 odst. 1 písmo d) zákona
219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, v platném znění (dále jen "zákon o ozbrojených silách ČR"), vyhlášky MO
273/1999
Sb., určená technická zařízení v rezortu MO a čI. 6 písmo c) rozkazu Ministra obrany
28/2002
Věstníku MO, Státní odborný dozor v rezortu MO, a vydává
č,

č.

č.

,

ov,

OPRAVNENI
ev. č. 423/04-EZ-M,O,R,Z-EIA120
..-

k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek určených technických zařízení
Pro:

Petr STUDIHRAD

Se sídlem:

Na Veselí 731/40,140

IČ:

66022967

Odborný zástupce:

Petr STUDIHRAD

Datum narození:

13. června 1972

00 Praha 4 - Nusle

Platnost oprávnění do: 26. října 2020
Rozsah oprávnění:

Elektrická zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného,
včetně zařízení pro ochranu před účinky; atmosférické a statické elektřiny
(hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí ~Buchu.
Oprávnění se nevztahuje na určená technická zařízení, která jsou
konstruována, vyráběna a provozována s vojenskou výstrojí, vojenskou
výzbrojí, vojenskou technikou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 12 zákona
o ozbrojených silách ČR.
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V případě porušení právních a ostatních předpisů týkajících
oprávnění, je OSD oprávněn toto vydané oprávnění odebrat.

423/04-EZ-M,O,R,Z-EIA120

se činnosti vymezené

v tomto

Evidenční číslo oprávnění OSD musí být uváděno v dokladech vydávaných dle tohoto oprávnění
k činnostem na zařízeních v majetku ministerstva obrany.
Platnost tohoto oprávnění je podmíněna platným osvědčením
zástupce v minimálním rozsahu uvedeném na tomto oprávnění.
Předložená
dokumentace
č.j.2140/2015-1216.
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V Litoměřicích dne 26. října 2015
Inspektor elektric~~~~ení
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