
Osvědčení nabylo právní moci*'K 
Q,u

podpis

obchodní firma / jméno: VB mont s.r.o.

sídlo - místo podnikání: Lešetínská 275
733 01Karviná - Fryštát

Český metrologický institut
OSVĚDČPXÍ O REGISTRACI

čísto 7001-0R-0009-14

Na základě Žádosti č.j. CMI-82761201417001 ze dne 28.07.2OI4 a výsledku posouzení předpokladů
stanovených § 19 zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. veznění pozdějších předpisů a § 11 oclst. 1
vYhl. MPO Ó. 26212000 Sb. v platném znění je u Českého metrologického institutu - oblastního
inspektorátu Opava registrován subjekt:

IČ:27776573

Předmět registrace : montáž

Měřidla protečeného rrrnožství plynu

OsvědČení o registraci je předběžně vykonatelné cinem jeho oznámení žactateli - registrovanému
subjektu; nabývá právní moci po uplynutí 15 dnů po jeho oznámení, pokud nebylo proti němu podáno
odvolánÍ, nebo pokud dále není uvedenojinak. Všechny skutečnosti rozhodné pro změnu nebo zrušení
registrace je registrovaný subjekt povinen bez zbyLečného odkladu sdělit oblastnímu inspektorátu
Ceského rnetrologického institutu, u kterého je registrován.

V PříPadě, Že Osvědčení o registraci Oylo doruoe,to až po marném uplynutí lhůty pro jeho vydání,
stalo se pravomocným uplynutím 15 drrů, jež jsou počítány od 1. dne, který následuje po lhůtě pro
vydání rozhodnutí.

Registrovaný subjekt je povinen plnit podmínky registrace, které jsou nedílnou součástí tohoto
osvědČení o registraci a postupovat podle metrologického předpisu MP 001 v platném znéní.

Za činnost v rozsahu registrace odpovídlí: Břetislav Vavrečka

Dohodnutá značka: ]-í4 (líc),9 (rub)



V Opavě dne 31.07.20l4

A
Za správnost vyhotovení\ , 

1

\J r

poučení o odvolárrí:

Proti obsahovýmnáležltostem tohoto Osvědčerií o registraci lze kÚřadu pro technlckcu normalizaci,

metrologii a státní zkušebnictví podat ocli,olání do 15 dnů od jeho oznámení registrovanému subjektu.

Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostředrrictvím oblastrrího inspektorátu Ceského

metrologického institutu, který registraci provedl; postup íízení.ie upraven § 24 zákona č. 505/1990

Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odvolárrí nemá odkladný účinek.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději všakpo uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené

rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Právo podat odvolání nepřísluší, dle § 8l, odst. 2 SŘ, účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí

tohoto práva písemně nebo ústně do prc-rtokolu vz.jal, Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zPČt,

nemůžeje podat znovu (§ 8l odst, 3 SR).

Odvoláním lze napadnout výrokovou čásl rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovenÍ,

pllr.dalši obsahové náležitosti. Odvolántjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné (§ 82 odst. l
SR).

odvolárií musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 SŘ, musí být patrno, kdo je činÍ, proti kterému

rozhodnutí směřuje, vjakém rozsahu ho napadá a v čemje spatřován rozpor s právnír,i předpisy nebo

nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, které včci se Lýká a co se navrhuje, nl.rsi

obsahovat označení správního orgánu, jemužje určeno, a podpis osoby, kterájej činí.

odvolání se poclává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zŮstal správnímu orgánu a

aby každý účastnft dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisťr, vyhotoví je

spiavní orgán na náklady účastníka, tj. odvolatele (§ 82 odst. 2 SŘ),

Knovým skutečnostem a knávrhům na provedení nových důkazů, uvedeným voclvolání nebo v

průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo dťrkazy, které

účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v íízeni v Prvním
stupni určitý úkon, musí být tento úkon rrčiněn spolu s odvoláním (§ 82 odst. 4 SŘ).
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