oBvoDNí BANSKÝ uŘan

pRo úzrviíxna.lů .IIHOMORAvSKEH o e ztíNSKEHo
čj. §Bs aTg*luollloeú-otlt

ROZHODNUTÍ
vydané podle ustanovení § 8a odst. 6 písm. a) zákona č, 6111988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, s použitímustanovení
§ 13 odst. 4) vyhl. č. 39?l2aB Sb., o bezpečnosti provozu technických zaŤízení
aopažadavcíchna vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihaci a plynová při hornické
čirurosti a činnosti prováděné hornick}rn, a ustanovení § 151 odst. l zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znénípozdějšíchpředpisů.

opRÁvF{ĚxÍ

k montáŽi a opravám, revizím a zkouškám, k provádění zkoušek vyhrazených
tochniclcých zařízení zdvihacích pro organizaci:
Obchodní jméno nebo název;
YTT, revize, servis s.r.o.
Sídio, popřípaděmístopcv3nikini: Tešíkov1488, 755 U Vsetín
Identifikační číslo;
055 69 40t
Evidenčníčíslo;
ZZ-M-R-Z-I l B o- č.j. S B S 07398 l 2017
Číslo1ednací:
SBS 07398 12017 loBÚ -()1 l I
Datum r.l,dání:

1.3.2a17

předmět a rczsah čihiiosti:
. mantáŽ a opravy, revize a zkouŠky zdvihacích zaíízeníI třídy (dle
č. 39212003 Sb.)

§ ? odst. 5 písm. a)

lyhi.

Bližšívymezení rozsahu:
a) zdvihací zařízení s motorovým pohonem-jeřáby a zdvihadla včetně kladkosfrojů o nosnosti přesahující 3 200 kg, (dle
§ 6 odst, 2 písm. a) vy,hl č. 39212003 Sb.)

Odborné vedení je uvedenou přiloze, která je nedílnou součástítohoto oprávnění.
Podmínky platnosti oprávnění :
Změrrcn Údajů uvedených v ádosti o vydrání oprávnění podle § i3 odst. 2 písrn. d) a e) vyhiá§ky

ě, 392lzaa3 Sb., se platnost oprávnění pozastaví, Při neplnění předpoktadů odborné způsobilosti podle
§ 8a odst. 4 zákana č. 6ll1988 §b., ve zněni zákana č, 124/2000 Sb., se platnost oprávnění změní nebo

zruší.

odůvodnění:

Při přezkoumání úplnosti žádosti bylo zjištěno, že uganizace WZ revize, servis s,r.o.

splni}a

podminky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro požadovaný předmět čirurosti. Proto
bylo rozhodnuto, jakje výše uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 odst, 1 a násl. z{kala č" 500/2aa4 §b., spráwí řád,
k Českánu báňskému úřadu prostřédnictvím Obvodniho báňského uřadu pío úzémila.ajů
Jihomoravského a Zlínského do 15-ti dnů ode dne jeho doručení.
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Ing. Jan Brothánek
předseda Obvodního báňského úřadu
pro územíkrajů Jihomoravského aZ\ítského

Přiloha k oprávnění

čj, SBS aT98/2017/oBÚ-0

1/1

YTZ revize,

servi§ s.r.o.

IC: 055ó9401

TešíIcov 1488,755 01 Vsetín
Odborné Ť:ucní organizace:

Miroslav kučerňák

naroz§n: 26.3.1968 v Kyjově
Osvědčení:ev.č,292817l16/R,Z-ZZ-a,b,lydané pod čj. TICR/I771812016 dne8.6.2aft

V

Brrrě dne 7,3.2017

@

Ing. Jan Brothanek

,§#Ť-,.}

předseda Obvodního báňského úřadu
pro územíkrajů Jihomoravského a Zlínského

