TEcHNlcxÁ tttspEKcE česxÉREPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, Praha 8
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Technická inspekce Českérepubliky ve smyslu s 154 a $ 155 zákona č. 5oo/2oo4 sb',
Správní řád, v platném znění, v souladu s $ 6a odst' 1 písmeno c) zákona č. 174t1968 Sb.
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou
způsobilost a vydává:
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k činnosti: montáže, opravy' revize a

1

AIE.2ArE2B

zkoušky elektrických zařízení

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění
pro:

adresa:

Zuzzy Elektro s. r. o.
Martinice 3E, 539 44 Proseč

28777930

IC:

odpovědný zástupce: Jiří Vober
datum narození: 7' června 1966
adresa
Martinice 3E, 539 44 Proseč u Skutče

bydlíště:

V Liberci dne 14. listopadu 2011
Poučení:oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření
ustanovením $ 'í56 zákona č. 500/2004 sb., správní řád.

Zpracoval:

se

lng' Jiří Janeček

Pobočka: Technická
Liberec 3

inspekce Českérepubliky, pobočka Liberec, orlÍ 261t8,460 02

Za správnost vyhotovení: Dušková Libuše

lng. Josef Vozob
vedoucí inspektor
a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.
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Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:
- E1A: ZaYízení s omezením napětí do 35 kV včetně zařízení určených k ochraně před
účinkyatmosférickéa statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí 6ez nebezpečí'výbuchu
- E2A: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kÝ stejnosměrného, včetně
2ařízení
určených k ochra-ně před účinkyatmosférickéa statické elek|řiny (hromosvodů) v p'o'tréoi
bez nebezpečívýbuchu
- E2B: ZaYízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1 ,5 kV stejnosměrného, včetně
zařízení
určených k ochra.ně před účinkyatmosférickéa statické elek|řiny (hromosvodů) v pň.i'"oi
s nebezpečímvýbuchu

lng. Josef Vozob
vedoucí inspektor p

