Ministerstvo obrany - sekce dozoru a kontroly
odbor státního dozoru
oddělen

í státního do zoru ČeskéBudějovice

Žižkova37, ČeskéBudějovice, PSČ SrO 01, datová schránka x2d4xnx

Ministerstvo obrany, sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru (dále jen ,,OSD") prověřil
odbornou způsobilost dle § 7 odst. 1 písm. d) zékona ě.21911999 Sb., o ozbrojených silách Ceské
republiky, v platném znéní(dále jen ,,zákon o ozbrojených silách ČR"), vyhlášky MO č. 27311999
Sb., určená technická zařízeni v rezortu MO a čl. 6 písm. c) rozkazu Ministra obrany ě.2812002
Věstníku MO, Státní odborný ďozor v rezortu.M9., n,.gu3.dává

OPRAVNENI
ev.

č. 144 l02-T Z-R,Z-N,K3/2

1

k provádění revizí a zkoušek určených technických zaíízení

TZ

Pro:

Revize

Se sídlem:

Dolní Roveň

t

I97 " 533 71

Dolní Roveň

2]554562

Odborný
Dcltum

Pardubice s.r.o.

zástupce: Martin JANČÍK

narození:

13. srpna 1968

Platnost oprávnění do:20. května 202l
Rozsah oprávnění:

Činnost na tlakových nádobách s nejvyššímpracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MP4 jejichž bezpeěnostní součin má hodnotu vyššínež 1000
(zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B), činnost na parních kotlích
3, třídy s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně,
zahrnuje rovněž všechny nižšítřídy parních kotlů) a horkovodních kotlích
3. třídy s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně, zahrnuje
všechny nižšítřídy horkovodních kotlů), které jsou umístěny ve vojenských
objektech ve smyslu ustanovení § 2 odst. I zákona o ozbrojenýclr silách CR.

nevztahuje na určená technická zaŤízení,která jsou
konstruována, vyráběna a provozována s vojenskou výstrojí, vojenskou
výzbrojí, vojenskou technikou ve smyslu ustanovení § 2 odst. II zákona
o ozbrojených silách ČR.

Oprávnění

se

Poučení:

V

případě porušení právních a ostatních předpisů týkajicich se činnosti vymezené v tomto
oprávnění, je OSD oprávněn toto vydané oprávnění odebrat.

Evidenčníčíslooprár,nění OSD musí být uváděno v dokladech lrydávaných dle tohoto oprávnění
k činnostem nazařízeních v majetku ministerstva obrany.
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