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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo životníhoprostředí (dále jen ,,ministerstvo"), orgán státní správy
příslušný podle § 43 písm. u) zákona č. 8612002 Sb., o ochraně ovzdušía o změně některých
dalšíchzákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o
ochraně ovzduší")k vydávání rozhodnutí o autorizaci podle § 15 odst. 1 písm. d) a jejich
prodlužovánípodle § 15 odst. 12 tohoto zákona, po posouzení žádosti společnosti EMPLA
AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, rozhodlo takto:
žadateli
spol. s r.o.
Za Škodovkou 305,503 11 ř{radec Králové
lČ259 96 24o

EMPLA AG

Odpovědní zástupci pro výkon autorizované činnosti:
Ing. Vladimír Plachý
Ing. Marcela Skříčková
se vyrlává
autorizace ke zpracování odborných posudků
podle § 15 odst.1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší

v rozsahu vymezeném:

-

č. 1,46l2Da7 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišt'ováníovzduší,
nařízením vlády

- nařízenímvlády č. 61512006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalšíchpodmínek
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišt'ováníovzduší,
nařízenímvlády Č.354t2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a dalšípodmínky pro
spalování odpadu, ve znění pozdějších předpisů,
-

,

vyhláŠkou Č. 355t2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a dalšípodmínky
provozování ostatních stacionárních zdrojŮ znečišt'ováníovzdušíemitujícíchtěkavé
organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a
distribuce benzinu, ve znění pozdějších předpisů.
Toto rozhodnutí se vydává na dobu do 30. 6.2013.
TÍmto rozhodnutím se zároveň rušípůvodnírozhodnutí o autorizaci
3.6.2oo9

čj, 1532/82010918

ze dne
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odůvodnění
Doručenímžádosti společnosti EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11
Hradec Králové, tČZSggeZ4O, o vydání rozhodnutí o autorizaci ke zpracování odbomých
posudkŮ dne 3. listopadu 2009, bylo v souladu s § 44 zákona č. 5OOl2004 Sb., správního řádu,
zahájeno správní řízení v uvedené věci.

U Žadatele, společnosti EMPLA AG spol. s r.o., která je držitelem rozhodnutí
ministerstva o autorizaci ke zpracování odborných posudků čj. l532ll82}l09llB ze dne
3.6.2009 s platností do 30.6.2013, došlo ke sníženípočtu odpovědných zástupců pro výkon
autorizované činnosti. S platností od L.l2.2009 již nebude u EMPLA AG spol. s r.o.
zaměstnána lng. Jana Kočová. Z výše uvedených důvodůse rušípůvodníroáodnutí o
autorizaci č j.15321820/0918 vydané dne 3.6.2009 a nahrazuje se tímto,
Vzhledem k tomu, že rozsah autorizované činnosti zůstávábeze zmény ažadatel splňuje
poŽadavky stanovené v § 15 odst.6,9 a 10 zákona o ochraně ovzduší,bylo rozhodnuto tak,
jak je uvedeno ve vlfooku rozhodnutí.

Doba platnosti rozhodnutí je stanovena v souladu s § 15 odst.
ovzduší.
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zákona o ochraně

poučenío rozkladu
k

Proti tomuto rozhodnutí |ze podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho doručení
Rozkladové komisi ministra životníhoprostředí, podáním u Ministerstva životního

prostředí, Vršovická 65, 100 10, Praha 10.

Ing. Jan
ředitel odboru
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