Ministerstvo obrany - sekce dozoru a kontroly
odbor státního dozorU
oddělen í státního do zoru Litoměřice
Na Valech 76,P.o.

Box

č. 77,Litoméřice,

PSČ 412 0l, datová schránka x2d4xnx

Ministerstvo obrany, sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru (dále jen ,,oSD") prověřil
odbornou způsobilost dle $ 7 odst. 1 písm. d) zékonaě.2I9lI999 Sb., o ozbrojených silách Ceské
republiky, v platném znění (dále jen ,,zákon o ozbrojených silách Č*"), vyhlášky Mo č. 21311999
Sb., určená technická zařízenív rezortu Mo a č1. 6 písm. c) rozkazu Ministra obrany č.2812002
Věstniku Mo, Státní odborný dozor v tezortu Mo, a vyďává

OPRAVNENI
ev.

č. 575|04-EZ_M,O,R,Z_ELA/24

k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek určených technických zaÍwení

Vladimír Sekera

Pro:

Výletní 360114,I42 00 Praha 4 - Písnice

Se sídlem:

t

r6t 96 694

odborný zástupce'.

Vladimír Sekera

Datum narození:

24. listopadu 1959

Platnos t oprávnění do : 18.2.2024

Rozsah oprávnění:

ZaŤízeníbez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného včetně
zaŤízeníurčených k ochraně před účinkyatmosférické a statické elektřiny
(hromosvodů), která jsou umístěna ve vojenských objektech ve smyslu
ustanovení $ 2 odst. I zákona o ozbrojených silách CR v objektech bez
nebezpečí výbuchu. osvědčenízahrnuje rozsahy odborné způsobilosti E2x,
E4x,E4x-Z a E4x-S.

oprávnění Se nevztahuje na určená technická zaŤízeni, která jsou
konstruována, vyráběna a provozována s vojenskou výstrojí, vojenskou
výzbroji, vojenskou technikou ve smyslu ustanovení $ 2 odst. 77 zákona
o ozbrojených silách ČR.

Poučení:

V

případě porušení právních a ostatních předpisů týkajících se činnosti vymezené v tomto

oprávnění, je

oSD oprávněn

toto vydané oprávnění odebrat.

Evidenčníčíslooprávnění oSD musí bý uváděno v dokladech vydávaných dle tohoto oprávnění
k činnostem na zaÍízenich v majetku ministerstva obrany.
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Platnost tohoto opfávnění je podmíněna platným osvědčením odborné způsobilosti odbomého
zástupce v minimálním rozsahu uvedeném na tomto oprávnění.

Předložená dokumentace

o prověření odborné způsobilosti je uložena u

oSD

pod SpMO 1006812019-I2I6LL.

V Litoměřicích dne

/l

18. února 2019

tu{^

IngYJan Prokop

inspektor elektrických zaŤízení

#,2
'o2.1',

Ing.

av Kořínek

vedoucí

