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155 zákona č,500/2004 Sb,,
Technická inspekce Českérepubliky ve smyslu § 154 a §
Sb,
1 písmeno c) zákona č. 17411968
SÓiauni řád, v platném znéni, v souladu s § 6a odst,
znění, ověřuje odbornou
á'itatni, oáborném dozoru nad bezpečností práce, v platném
způsobilost a vydává:

opRÁVNĚt,ti

ev. č.: {

3083/6 l16lEZ,MnO,R,Z,Eí A,E{ B

k činnosti: montáže, opravy, revize a

zkoušky elektrických zaíizeni

příloze tohoto oprávnění
v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v
pro:

adresa:

ELIV, s.r.o.

Medkova 1309/9, 500 02 Hradec Králové
28859022
lČ:
datum narozeni: 4, srpna 1961
odpovědný zástupce: PetrVondráček
nad orlicí
adresa bydliště: Na Výsluní 386, 561 12 Brandýs

M,o,R,Z-E2A,E2B

činnost:

Sádecký

datum narození: 18, března 1933
odpovědný zástupce: Jozef
Mikoláše Alše 501/10, 5o0 02 Hradec Králové
adresa
R,Z-ElA,El B
činnost:

bydliště:

Y Prazedne21. dubna 2016
poučení:oprava odstranitelných nebo neodstranitelných u."9. .tohoto ověření
ustanovením § 156 žákona č.500/2004 Sb., správní

řád.

Zpracoval:

se

Martin Neumann

Riegrovo
inspekce českérepubliky, pobočka Hradec Králové,
,l493, 500 02 Hradec Králové
nám.

pobočka: Technická

Za správnost vyhotovení: Petr Adlof

lng. Robin Profeld
vedoucí technického úseku
v příloze tohoto oprávnění
Rozsah a podmínky platnostitohoto oprávněníjsou uvedeny
a v zápisu'o prověření odborné způsobilosti,

řídí
(t
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pŘíloHA K opRÁvNĚt,ti
ev. č.: í 3083/6116,1EZ,M,O,R,Z,EíA,E{

B

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

ElA: Zařizeni s omezením napětí do 35 kV včetně zařizeni urČených k ochraně

Před
výbuchu
nebezPeČÍ
prostředí
bez
v
účinkyatmosférickéa statické elektřiny (hlom9svodŮ)
k
ochraně
Před
_ E1 B: Zayízeni s omezením napětí oo áS kV včetně za1ízeni urČených
výbuchu
prostředí
nebezPeČÍm
s
v
(hromosvodŮ)
uelnxy atmosférickéa statické elektřiny

_

Toto oprávnění nahrazuje oprávnění ev.

č_

1287 6t6l 13|EZ,M,O, R-E2A,

E2B

lng. Robin Profeld
vedoucí technického úseku

