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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo životního prostředí, orgán státní správy příslušný podle ustanovení § 32 odst. 2
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), k vydávání
rozhodnutí o autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší, rozhodlo takto:

společnosti EMI – TEST, s.r.o.,
se sídlem Na Sibiři 451, 549 54 Police nad Metují,
IČ 288 25 900,
se vydává
AUTORIZACE K JENORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ
podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší.
Poř. číslo

Měření emisí, název zkoušky

1.

oxid uhelnatý

2.

oxidy dusíku

Metoda stanovení
stanovení spektrometrické
a elektrochemickým článkem
stanovení spektrometrické
a elektrochemickým článkem

Autorizovaná osoba je povinna provádět autorizované měření emisí podle příručky jakosti pro
měření emisí doložené k žádosti.
Odůvodnění
Doručením žádosti společnosti EMI-TEST, s.r.o., Na Sibiři 451, 549 54 Police nad Metují
o autorizaci k jednorázovému měření emisí oxidu uhelnatého a oxidů dusíku dne 9.7.2013
bylo v souladu s § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zahájeno správní řízení
v uvedené věci.
Žadatel doložil všechny požadované podklady a podrobil se ověření znalostí potřebných
k výkonu autorizované činnosti, čímž vyhověl požadavkům § 33 odst. 1 zákona o ochraně
ovzduší, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
v platném znění, podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním u Ministerstva
životního prostředí, Vršovická 65, 100 10, Praha 10. O rozkladu rozhoduje ministr životního
prostředí. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
pověřen dočasným zastupováním při výkonu
činností vrchního ředitele sekce technické
ochrany životního prostředí
Otisk kulatého razítka MŽP
červené barvy č. 14

Na vědomí (po nabytí právní moci): ČIŽP, ředitelství, odbor ochrany ovzduší
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