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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 (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), k vydávání
rozhodnutí o autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, rozhodlo takto:

společnosti CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v. v. i.,
Líšeňská 33a, 636 00, Brno,
IČ 449 94 575,
se vydává

AUTORIZACE K MĚŘENÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ
podle § 32 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší.
Činností měřit úroveň znečištění je autorizovanou osobou pověřen:
Mgr. Roman Ličbinský.
Měření úrovně znečištění je stanoveno v následujícím rozsahu:
Poř. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Znečišťující látka

Metoda stanovení

Tuhé znečišťující látky

Metoda absorpce beta záření,
Gravimetrie

Benzen, toulen, ethylbenzen,
xyleny, 1,3-butadien
Oxid siřičitý

GC-PID
UV fluorescence

Oxid dusičitý, oxid dusnatý

Chemiluminiscence

Oxid uhelnatý
Ozon

Nedisperzní IČ spektrometrie
UV fotometrie

Autorizovaná osoba je povinna provádět autorizované měření úrovně znečištění podle
příručky kvality pro laboratoře dopravní infrastruktury a životního prostředí (LDIZP)
doložené k žádosti.
Mezilaboratorní porovnání zkoušek je nutné dále absolvovat minimálně jedenkrát za dva
roky.
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Autorizovaná osoba je dále povinna dokládat při předávání dat do ISKO doklady na zajištění
měřidel a etalonáže v souladu s požadavky s normou ISO 17025.
Zároveň se ruší rozhodnutí o autorizaci č.j. 3636b/820/07/DK ze dne 13. prosince 2007.
Odůvodnění:
Doručením žádosti společnosti CDV, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00, Brno, IČ: 44994575,
o rozšíření autorizace k měření úrovně znečištění o další znečišťující látky uvedené v žádosti,
bylo dne 22. října 2013 v souladu s § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zahájeno
správní řízení v uvedené věci.
Společnost CDV, v. v. i., k žádosti o autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně
ovzduší, předložila všechny zákonem požadované doklady, čímž splnila všechny zákonné
povinnosti předpokládané pro udělení této autorizace, a proto Ministerstvo životního prostředí
rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Současně byla osobou uvedenou ve výroku rozhodnutí v souladu s § 33 úspěšně prokázána
odborná znalost a znalost právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí
k provádění výše uvedené činnosti.
Společnost CDV, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00, Brno, je v době vydání rozhodnutí držitelem
autorizace k měření úrovně znečištění vydané rozhodnutím č.j. 3636b/820/07/DK ze dne
13. prosince 2007 prodloužené osvědčením č.j. 4647/780/10/KS ze dne 28. prosince 2010,
které se tímto rozhodnutím ruší a v plném rozsahu nahrazuje.
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 doručení, podáním u Ministerstva
životního prostředí, Vršovická 65, 100 10, Praha 10. O rozkladu rozhoduje ministr životního
prostředí. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
pověřen dočasným zastupováním při výkonu
činností vrchního ředitele sekce technické
ochrany životního prostředí
Otisk kulatého razítka MŽP
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