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ŽÁDOST O VYDÁNÍ OPRÁVN�NÍ 
K PROVOZOVÁNÍ STANICE M�	ENÍ EMISÍ – ROZŠÍ	ENÍ 

 
 
Žadatel: 
 
Fyzická osoba podnikající 

Jméno a p
íjmení:  …………………………………………………………………….…… Titul:  …………………… 

I�:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresa místa podnikání: 

Ulice, �. p.:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Obec:  ………………………………………………………………………… PS�:  …….………….… 
 
Právnická osoba  (podnikatelský subjekt) 

Název, obchodní firma:  …………………………………………………………………………………………… 

Oprávnná osoba:  ………………………………………………………………… I�:  ……………… 

Adresa sídla: 

Ulice, �. p.:  …………………………………………………………………………………………… 

Obec:  ………………………………………………………………… PS�:  ….………….… 

 
Zástupce  – na základ plné moci 

Jméno a p
íjmení/Název: ………………………………………………………………… Titul:  ……………….…. 

Datum narození/I�:  ……………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní adresa pro doru�ování (pokud je odlišná od trvalého pobytu): 

Ulice, �. p.:  ……………………………………………………………………………………………… 

Obec:  ………………………………………………………………… PS�:  ….………….…… 

Místo trvalého pobytu/Adresa sídla: 

Ulice, �. p.:  ……………………………………………………………………………………………… 

Obec:  ………………………………………………………………… PS�:  ….………….…… 

Místo provozovny  …………………………………………………………………………………………… 
 
�íslo stanice m ��ení emisí …………………………………………………………………………………………… 
 
Typ stanice m ��ení emisí  

 

  Pohánná zážehovými motory 
 pro vozidla zna�ky a typu: ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 
 

 Pohánná zážehovými motory a tmito motory upravenými na pohon zkapalnným ropným plynem 
nebo stla�eným zemním plynem  

 pro vozidla zna�ky a typu:  ……………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………      
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  Pohán�ná vzn�tovými motory 
 pro vozidla zna�ky a typu:  ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 
 

 Pohán�ná vzn�tovými motory a t�mito motory upravenými na pohon zkapaln�ným ropným plynem nebo 
stla�eným zemním plynem 
pro vozidla zna�ky a typu:  ……………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………  

 
Odpov �dný zástupce stanice m ��ení emisí   

Jméno a p�íjmení:  …………………………………………………………………….…  Titul: …………………… 

Datum narození:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní adresa pro doru	ování (pokud je odlišná od trvalého pobytu): 

Ulice, �. p.:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Obec:  ………………………………………………………………………… PS
: …….………….… 

Místo trvalého pobytu: 

Ulice, �. p.:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Obec:  ………………………………………………………………………… PS
: …….………….… 

 
Termín p �edpokládaného zahájení rozší �eného provozu  ……………………………………………………… 
 
P�edchozí rozhodnutí  
o ud�lení oprávn�ní k provozování stanice m��ení emisí �.: ………………………… ze dne  ………………  

vydané ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

o vydání osv�d�ení k provozování stanice m��ení emisí �.:  ………………………… ze dne  ………………   

vydané  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

V souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, se 
vzdávám/e práva vyjád�it se k podklad�m rozhodnutí vydávaného dle ust. § 30 a násl. zákona �. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
 

 ANO     NE 
 

 
 
V ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………. 
Podpis žadatele (razítko) 
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P�ílohy 
p�iložené dokumenty ozna�te, prosím, zak�ížkováním v ráme�ku 

 Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkon�, a to v p�ípad�, že žádost je 
podána v zastoupení, pro doru�ování fyzickým osobám do vlastních rukou zákon �. 500/2004 Sb., 
správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, vyžaduje plnou moc s ú �edn	 ov	�eným podpisem  

  Popis objektu, p�íjezdových komunikací a parkovišt� 
  Výpis z rejst�íku trest� (ne starší 3 m�síc�) 
  Seznam technologického vybavení stanice m��ení emisí 
  Kladné vyjád�ení stavebního ú�adu  
 Stanovisko hygienické služby 
 Doklad o pov��ení výrobce vozidla nebo výrobce systému vozidla ovliv
ujícího tvorbu škodlivých emisí 

ve výfukových plynech vozidla z�ídit specializované pracovišt� opravny 
 
 
D�ležité upozorn 	ní:          

P�i p�edložení žádosti správní orgán ov��í totožnost fyzické osoby, u právnické osoby je nutno doložit výpis 
z obchodního rejst�íku, u fyzické osoby podnikající p�íslušné živnostenské oprávn�ní. U fyzických osob 
podnikajících pod obchodním jménem, je t�eba uvést p�esné obchodní jméno podle živnostenského listu 
nebo koncesní listiny a obchodního zákoníku a I�. 
  
Ve smyslu zákona �. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, se stanovuje za 
zm�ny v oprávn�ní nebo v osv�d�ení k provozování Stanice m��ení emisí správní poplatek ve výši 200 K�. 
Poplatek je nutno uhradit p�ed vydáním rozhodnutí a správnímu orgánu p�edložit platný doklad o zaplacení. 
 


