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Vážení, 

 

 

dále naleznete všechny dokumenty prokazující platnost našich oprávnění k měření emisí. 

Ministerstvo životního prostředí bohužel nevydává souhrnné oprávnění s jasně uvedenou 
dobou platnosti a rozsahem autorizace. V minulosti bylo vydáno rozhodnutí o vydání 
osvědčení o autorizaci, které bylo dalšími rozhodnutími několikrát prodlouženo. Na 
rozhodnutích o prodloužení ale již není uveden rozsah autorizace. Proto je třeba prokazovat 
platnost a rozsah autorizace všemi připojenými dokumenty. 

 

Nový zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší navíc ve svém §42 říká: 

 

Pro činnost jednorázového měření emisí se autorizace 
k měření emisí vydaná podle zákona č. 86/2002 
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona (1.9.2012), považuje za autorizaci podle § 32 odst. 1 
písm. a) tohoto zákona. 

 
 
Všechna naše oprávn ění jsou tak platná a to na dobu neur čitou. 
 

 
Tomáš Folprecht 

vedoucí zkušební laboratoře MRU 
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OSV�D�ENÍ 
Ministerstva životního prost�edí 

 
Ministerstvo životního prost�edí, orgán státní správy p�íslušný podle § 43 písm. u) zákona 
�. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, (zákon o ochran� 
ovzduší), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, k vydávání rozhodnutí o autorizaci podle § 15 odst. 1 
písm. a) a osv�d�ení o jeho prodloužení podle § 15 odst. 12 tohoto zákona, po posouzení 
žádosti spole�nosti MRU s.r.o. rozhodlo takto: 

 
 

Spole�nosti MRU s.r.o. 
Španielova 1298/82, 163 00 Praha 6, I� 271 10 524 

Odpov�dný zástupce pro výkon autorizované �innosti: Ing. Tomáš Folprecht 
 

se prodlužuje doba platnosti autorizace k m��ení emisí zne�iš�ujících látek 
podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona o ochran� ovzduší vydané rozhodnutím 

Ministerstva životního prost�edí �.j. 1507/820/09/Hl ze dne 18.5.2009. 
 
 

Doba platnosti autorizace se prodlužuje do 30.11.2016. 
 
 
 
Od�vodn�ní 
 

Doru�ením žádosti o prodloužení platnosti autorizace k m��ení emisí podle § 15 odst. 12 
zákona o ochran� ovzduší bylo dne 7.11.2011 v souladu s § 44 zákona �. 500/2004 Sb., 
správního �ádu, zahájeno správní �ízení v uvedené v�ci. Žadatel je držitelem autorizace 
k m��ení emisí zne�iš�ujících látek vydané mu rozhodnutím Ministerstva životního prost�edí 
�.j. 1507/820/09/Hl ze dne 18.5.2009 na dobu do 30.11.2011. Vzhledem k tomu, že žadatel 
nadále spl�uje podmínky pro výkon této autorizované �innosti, byla autorizace prodloužena 
tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto osv�d�ení. Doba platnosti autorizace je stanovena podle 
ustanovení § 15 odst. 12 zákona o ochran� ovzduší. 
  

 
 
 
 

Ing. Jan Kužel 
�editel odboru ochrany ovzduší 
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Neznámá platnost


