
INSTITUT TECHNICKÉ INSPEKCE PR/AHA
organlzace státního odborného dozoru

inspekční orgán č.4001
pobočka Ústí n. L., SNP 272Ol21 ,400 11 Ústí n.L.,
tel.: O47 148063 fax. 04U48063

č.j. : 5O/O5.03/g7 115.09/3
NÁRODNÍ AKRED]TACNÍ ORGAN

OPRÁVNĚNÍ
ev. č.'. O522l5l97 liZZ-V,M,O,G,R,Z-[,I,aal,V l

vydané ve smyslu 6a) odst, 1 písm, c) zákona č. 17411968 Sb,, o státním odborném dozoru
ngP_b_ezry_člostlprace, v platném znění a 3 vyhl. CUBP a ČSU e , rcr979 Sb., ve znění vyhl.
CUBP a CBU č.55211990 Sb. na základě verifikace odborné způsobilosti dne 7.11.1997

a) vyroba

b) montáži, opravám, generálním opravám, rekonstrukcím. revizím a
revizním zkouškám zdvihacích zaíízení dodavatelskrim způsobem

ad a) - pomocné ocelové konstrukce a komponenty pro je áby,

ad b) - zdvihadla a pojízdná zdvihadla s nosností nad 5 000 kg

- je áby o nosnosti nad 5000 kg

- pohyblivé pracovní plošiny s v škou zdvihu nad 3 m

regálové zakladače se svisle pohyblivrimi stanovišta obsIuhy

pro.

subjekt: Pa&Has.r.o.
- opíavy a revize zdvihacích zaiízení a je ábov ch drah

corurÉoÉRATioN pu RopÉrrurur
D,oRGANlsMEs or coxrRóle

V rozsahu

adresa:

PSČ:

Toto oprávněn í

Labem dne 1 B.

Libušina 477 8, CHOMUTOV
430 23

Odpovědny zástupce: P A P E Ž Zdeněk

Podmínky platnosti jsou uvedeny v zápisu ITl
kterÝ je nedíInou součástí tohoto oprávnění.

V Ustl nad l-abem dne ''l 1 " 11 .1 99

lČo: 49o993BB

rodné číslo: 51 02 23V 265
Praha č.j.: 50/05.03/97 115.0912 ze dne 7 ,1 1 .1997 ,

ruší oprávnění ev.
1 . 1994.

":
lng"Petr Wl -,--"*'--

vedoucí inspektor:
Praha, pobočka Ústí"na'd Labem.

č. 433l5l94-Zz-l ,l 1,1lI vydané lTl Praha, pobočka Ústí nad

k
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INSTITUT TEGHNIGKÉ INSPEKCE PRAHA
organ izace státn ího odborného dozoru

inspekční orgán č. 4001

pobočka Ústí n. L., SNP 272Ol21 ,4OO 11 Ústí n.L.,
tel.: O41 l4B0 63 fax: 047 í4BO 63

cortrÉoÉRATI oN ru RopÉerurue
D,ORGANlSMES DE CONTROLE

čj , 17B4lo5 o3/99l15.o9l2

oPRAvNENl
ev. č. : o568/5l99lizz_M,o_1,1l

vydané ve smyslu 6a) odst. 1 písm. c) zákona č, 11411969 SP., o státním odborném dozoru
1a.d bezp_ečqostí práce, v platném zněnía 3 vyhl, CUBP a CBU č 1911919 Sb., ve zněnívyhl.
CUBP a CBU č.55211990 Sb. na základě verifikace odborné způsobilosti dne 28. června 1999

montážím a opravám vyhrazenlich zdvihacích zaíízení dodavatelsk m

zp sobem

zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg - dálkové ovládání

povelovou soupravou rádio
je áby o nosnosti nad 5 000 kg - dálkové ovládánípovelovou soupravou rádio

V rozsah u

adresa:

PSČ:

pro

s u bje kt: PaaHa
- opíavy a revize zdvihacích zaiízení a je ábov ch drah s. í. o-

Libušina 4]]B, CHOMUTOV

430 01

tčo: +gog938e

odpovědnli zástupce. Hamerle Ji í
rodné číslo: 53 04 03 l112

Podmínky platnosti jsou uvedeny v zápisu lTl Praha čj. 1784105.03/99/15.09/1 ze dne 28. června

vedoucí inspektor
Praha, pobočka Ustí nad Labem

1999, kter je nedílnou součástítohoto oprávnění \,
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lNsTlTUT TEGHNIGKÉ INSPEKGE PRAHA
organ izace státn ího odborného dozoru

pobočka Ústí n. L., SNP 2-t2ol21 ,400 11 Ústí n.L.,

tel.: O47 !277 78 1 0 fax: 047 127-1 78 1 0

čj , 491 lo5.04101 l15.0912

ev č.: 1 o4o9/5lo1lEz-R-El/A
vydané ve smyslu 6a) odst 1 písm c) zákona č. !]4t196B Sb. o státním odborném dozoru
nad bezpečností prácÓ, ubTátnem rneniá s 5 

"vtrl. 
ČÚsp a ČsÚ e, 2ol1919 Sb., ve zněnívyhl.

čů-ep á-čĚú e si;sliijgo'šb. na základě verif ikáce odborné zpťrsobilosti dne 14. bYezna 2001

rev izím elektrickrich za1ízení dodavatelskrim zP ŮSobem

v rozsahu -vyhrazená elektrickázaYízenís napětím do 1 000Va nad 1 000VS Omezením

do 35 kV v objektech t ídy A

OPRÁVNĚNÍ

pro r

s u bje kt:

ad resa:

PSČ:

odpověd ny zástupce,. Zralík Jaroslav

Podmínky platnosti jsou uvedeny v zápisu lTl Praha
2001 , ktery je nedílnou součástí tohoto oprávnění.

Pa a Ha _ opravy a revize zdvihacích zaiízení a je ábov ch drah

s. í. o.

Libušina 4-]-] 8, CHO M UTOV

430 23 IČo: 49099388

cortrÉoÉRATI oN ru RopÉrtlrur
D,ORGANlSMES DE CONTROLE

rodné číslo: 39 11 01 l 044

čj 497 l05.04101 l15 09/1 ze dne 1 4. brezna

V Ústí nad Labem dne 20. b ezna
-*ffi

vedoucí inspektor
Praha, pobočka Ustí nad Labem


