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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo životního prostředí, orgán státní správy příslušný podle ustanovení § 32
odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon
o ochraně ovzduší“), k vydávání rozhodnutí o autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. d), rozhodlo
takto:
Společnosti

EKOME, spol. s r.o.
Tečovská 257, 763 02 Zlín-Malenovice
IČO: 634 69 235
odpovědný zástupce pro výkon autorizované činnosti:
Ing. Jaroslav Šilhák a Ing. Pavel Ujčík,
se vydává

AUTORIZACE KE ZPRACOVÁNÍ ODBORNÝCH POSUDKŮ
podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší,
a to v následujícím rozsahu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených dle jejich
kódového označení v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší:
Energetika - spalování paliv (kódy 1.1. – 1.4.)
Tepelné zpracování odpadu, nakládání s odpady a odpadními vodami (kódy 2.2. – 2.7.)
Energetika ostatní (kódy 3.1. - 3.7.)
Výroba a zpracování kovů a plastů (kódy 4.1.1. - 4.17.)
Zpracování nerostných surovin (kódy 5.1.1. - 5.14.)
Chemický průmysl (kódy 6.1. - 6.25.)
Potravinářský, dřevozpracující a ostatní průmysl (kódy 7.1. - 7.17.)
Chovy hospodářských zvířat (kód 8.)
Použití organických rozpouštědel (kód 9.1. - 9.24.)
Nakládání s benzinem (kódy 10.1., 10.2.)
Ostatní zdroje (kódy 11.1. - 11.9.)
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Odůvodnění:
Doručením žádosti společnosti EKOME, spol. s r.o. o rozšíření autorizace ke zpracování
odborného posudku podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší o dalšího
odpovědného zástupce bylo v souladu s § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
Žadatel doložil příslušné podklady a prokázal znalosti před autorizační komisí v rozsahu
stacionárních zdrojů, pro které je autorizace vydávána, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
v platném znění, podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním u Ministerstva
životního prostředí, Vršovická 65, 100 00, Praha 10. O rozkladu rozhoduje ministr životního
prostředí. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší
Otisk kulatého razítka MŽP
červené barvy č. 14

Na vědomí (po nabytí právní moci): ČIŽP, ředitelství, odbor ochrany ovzduší
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