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ROZHODNUTi
Ministerstva Zivotniho prostiedi

Ministerstvo Zivotnfho prostfedi, orgi{n stdtni sprdvy pffslu5nf podle $ 43 pfsm. u) ziikona 8.8612002
Sb., o ochrand ovzdu5i a o, zmEnE ndkterjch dalSfch zilkoni, (zdkon o ochrand ovzdu5i), ve zndni
pozd6j5ich piedpisri, k vyddvdnf rozhodnutf o autorizaci podle $ 15 odst. 1 pfsm. a) a osvEddenf o jeho
prodlouZeni podle $ 15 odst. 12 tohoto zikona, po posouzenf Zddosti spolednosti hoGas CZ s.r.o.
rozhodlo takto:

Spoleinosti ProGas CZ s.r.o.
BffSfanskd 1463117. 193 00 Praha 9, Ie 289 45 042

Odpovddnf z6stupce pro vfkon autorizovan6 dinnosti: Karel Prochidzka

se vyd5v6 autorizace k mEieni emisf

Poi. dislo MEienf emisi, n6zev zkou5ky Metoda stanovenf
I oxid uhelnatV elektrochemickf dL{nek
2 oxidv dusiku elektrochemickf dli4nek
J tmavost kouie podle Bacharachovy stupnice

Autorizovand osoba je povinna provdddt autorizovan6 mEieni emisf podle piirudky jakosti pro mEieni
emisf doloZen6 k Z6dosti

Toto rozhodnuti se wd6v6 na dobu do 31.5.2015.

OdrivodnEnf
Dorudenim Zddosti oprodlouZeni platnosti autoizace kmdienf emisf podle $ 15 odst. 12 zdkona
o ochranE ovzdu5i a o zmdnu ndzvu autorizovanl osoby bylo dne 31.5.2010 v souladu s g 44 ziikona
8.50012004 Sb., prrlvnfho iddu, zahdjeno sprdvnf iizeni v uveden6 vdci. Spr6vni orgin posoudil
piedmdt Zddosti podle jejiho obsahu a povaZuje tuto Z6dost jako Zrldost o vyd6nf nov6 autorizace
spolednosti ProGas CZ s.r.o. Spolednost stanovila svfm odpovEdnfm z6stupcem pro mdienf emisi
pana Karla Prochi{zku, kterf je drZitelem autorizace k mEieni emisi znedi5t'ujfcfch l6tek vydan6
rozhodnutfm Ministerstva Zivotniho prostiedf i)j. 24441820/07lHl ze dne 13.6.2007 na dobu do
31.5.2010 a pievedl tuto autorizovanou dinnost a v5echna souvisejfcf prdvana spolednost ProGas CZ
s.r.o. Vzhledem k tomu, Ze rozsah autorizovan6ho mEienf emisf a zprisob jeho provedenf vdetnd
metodiky, personi{lniho a pffstrojov6ho zaji5tdni zistdvdbeze zm1ny a spolednost ProGas CZ s.r.o.
spliuje poZadavky stanoven6 $ 15 odst. 3,9 a l0 zfkona o ochranE ovzdu5i, bylo rozhodnuto tak, jak
je uvedeno ve vfroku tohoto rozhodnuti. Doba platnosti autorizace je stanovena podle ustanovenf g 1 5
odst. l1 zitkona o ochrand ovzdu5f.

Pouienf o rozkladu
Proti tomuto rozhodnutf lze podat rozklad do 15 dnri ode dne jeho dorudenf k Rozkladov6 komisi
ministra Zivotniho proFtiedi, podrinfm u Ministerstva Zivotnfho prosfedf, Vr5ovickd 65, Praha 10.
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