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Praha dne 37. 5. 2013

prostředípod|e9 6 odst.1 a 2 zákonač.76/2002Sb', o integrované
Ministerstvoživotního
prevencia omezování
znečištění,
o integrovaném
registruznečišťování
a o změněněktených
(zákon
prevenci),
zákonů
předpisů,
o integrované
ve zněnípozdějších
vydává
\t\rrro

OSVEDCENIO ODBORNEZPUSOBILOSTI
obchodnífirma nebo
nózev,onebotitul,
jménoa příjmení:
Adresa sídldnebo
místopodnikání:

Próvníformo:
lČo,bylo-IipřiděIeno:
DlČ,byloJi přiděleno:

sVÚoM s.r.o'
pivovaru934/4
U Měšťanského
170 00 Praha 7 Ho|ešovice
SpoIečnost
s ručením
omezeným

257 94787
c2257 94787

k poskytováníodborných vyjádření pod|e $ 11 zákona o integrovanéprevenci pro níže
vymezenékategoriečinností
d|e pří|ohyč.1tohoto zákona:

Kotegoriečinností
čístokategorie
2.3.c|

2.6.

'Ministerstuo

Název kategorie

Nanášení ochranných pov|aků z roztavených kovů
se zpracovávaným množstvímvětším než 2 t surové oce|i
za hodinu.
Povrchová úprava kovů nebo p|astických hmot s použitím
e|ektro|ytických
nebo chemickýchpostupů,jeJi obsah |ázně
většínež30 m3.

životníhoprostředívydalo pod č.j.32452/ENV/13
dne 13.5'2013osvědčení
o odborné
způsobilosti
podIeE 11 zákonao lntegrované
prevenci(dá|ejen osvědčení)
k poskytování
odborných
vyjádření
pro nás|edující
kategoriezařízení
d|e pří|ohyč.]. tohotozákona:2.3.c),2'6.,6.7. spo|ečnosti
svÚoM s.r.o.
Na zák|aděskutečností
oznámených
spo|ečností
sVÚoM s.r.o.dopisemč.j.35373/ENV/13
ze dne 23.5.2013
prostředí
vydáváMinisterstvo
životního
aktuaIizované
osvědčení
č.j.35373/ENV/13.

5.7.

Povrchová úprava |átek, předmětů nebo v'ýrobkůpoužívající
organická rozpouštěd|a, zejména provádějící apreturu,
potiskování,
pokovování,
odmašťování,
nepromokavouúpravu,
úpravurozměrů,barvení,čištění
nebo impregnaci,při spotřebě
organickýchrozpouštěde|
wššínež150 kg za hodinunebo než
200 t za rok.

právnické
osvědčení
se vydávájako dok|ado pověřenídá|euvedenýchzaměstnanců
osoby
g
k poskytování
prevencizápisem
odbornýchvyjádřenípod|e 11 zákona o integrované
do Seznamuodbornězpůsobi|ých
prevenci'
osobna zák|adě5 6 odst.2 zákonao integrované
právnické
Jménozaměstnance
osoby
jméno,
(příjmení,
titu|)

Ing.KateřinaKreisIová

Katetoried|epří|ohyč'1zákonač.75l2oo2sb',
ve znění pozdějšíchpředpisů' pro které
je uvedený zaměstnaneczpůsobi|ýpracovat
na zhotovení
vyjádření;
odborných
2.3.cl,2.6.,6.7.
2.3.c],,
2.6.,6.7
.

Ing'HanaGeip|ová

2.3.c\,2.6.,
6.7.

JarosIavKňourek

2.3.c),2.6.,
6.7.

Ing.JaroslavKvapil

Platnostzópisu.j | 13.5' 2018

Poučení:
prostředízveřejňujeve Věstníku
Seznamodbornězpůsobi|ých
osob Ministerstvoživotního
Ministerstvaživotníhoprostředía prostřednictvím
informačního
systémuintegrované
prevence.
Ministerstvopod|e9 6a odst.2 zákonao integrované
prevenciprod|ouží
odbornězpůsobi|é
osobězápisdo Seznamuodbornězpůsobilých
osob nejdé|e
o da|ších
5 |et,pokudnadá|e
splňujepodmínkypro vrýkončinnostiodborně způsobi|é
osoby a požádáo prod|oužení
p|atnostizápisua|espoň6 měsíců
před up|ynutím
stanovené
dobyjeho p|atnosti'
V případě
prod|oužení
zápisuvydá ministerstvoodbornězpůsobi|é
osobě aktua|izované
osvědčení.
je možnéo prodloužení
V případě,že zápis neby| prod|oužen,
znovu žádat nejdříVe
po up|ynutí
1 roku.
odborně způsobi|á
prevencipovinna
osobaje pod|e$ 5a odst. 3 zákona o integrované
prokázatodbornézna|ostiz ob|astív působnosti
tohoto zákonave vazbě na zveřejnění
novéhodokumentu o nej|epších
dostupnýchtechnikách,noqich závěrů o nejlepších
dostupných
technikáchnebojejichzměn,pokudk tomu budevyzvána.Termínzkoušky
bude
písemně
sdělenaIespoň
30 dnůpředem.
Pod|e$ 6a odst. 4 zákona o integrované
prevencije odbornězpůsobi|á
osoba povinna
se podrobit kontroIevrýkonučinnosti,kterou provádíMinisterstvoživotníhoprostředí

.

je zápisdo Seznamuodborně
Podle5 6a odst.1zákonao integrované
prevenci,
předpisů,
ve zněnÍpozdějších
způsobi|ých
osobplatnýna dobuurčitou,
nejdé|e
na dobu5let.

pod|e
Ve spoluprácis Ministerstvemprůmyslua obchodunebo Ministerstvemzemědě|ství
jejich
působnosti'
obIasti
Důvodemv'ýmazu,resp' ztráty pověření(viz $ 6 odst. 1 zákonao integrované
prevenci),
odbornězpůsobilé
osobyze Seznamuodbornězpůsobi|ých
osob,jsou skutečnosti
uvedené
prevenci.
v 9 6a odst.5zákonao integrované
odborně způsobi|á
osoba můžeopětovněpodat žádosto zápis do Seznamuodborně
pro
způsobi|ých
osob
tutéžkategoriičinnostipod|e pří|ohyč. 1 k zákonu o integrované
prevencinejdřívepo up|ynutí
3 |etode dne,kdy by|ana zák|adědůvodů
vymezených
v 5 6a
prevenci
odst.5písm'c) aže) zákonao integrované
vymazána.
odbornězpůsobi|á
prevencipovinna
osobaje pod|eg 6 odst.8 zákonao integrované
oznámitministerstvu
změnuúdajů
uvedených
v osvědčení
do 30 dníode dne,kdyke změně
doš|o.
pozbývají
pIatnostpředchozí
Vydánímosvědčení
č.j.35373/ENV/13
vydanáosVědčení.
je odbornězpůsobi|á
Po up|ynutí
doby p|atnosti
osobapovinnavrátitoriginá|osvědčení
prostředí.
o odborné
způsobi|osti
Ministerstvu
životního

NsKÝ
sekci

technické

o prostředí

