MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
DOPRAVY A ROZVOJE

Protokol o kontrole
Kontrola dle právního předpisu: zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; procesně
dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nestanoví-li jiný právní předpis jinak

Kontrolní orgán: Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10,

referát ochrany ovzduší a krajiny
Kontrolní pracovník: Ing. Alena Růžičková,
Datum kontroly: 25. 1. 2018 /

Čas kontroly:

— fif'i'/O

Místo kontroly: RD U Tvrze 18/43
Kontrolovaná osoba: (jméno, příjmení, datum + místo narození, trvalé bydliště, ČOP;

Fyzická osoba přítomná na místě kontroly za kontrolovanou nebo povinnou
osobu dle § 5 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.: (jméno, datum narození, funkce)
Uvedená fyzická osoba prohlašuje, že je ve věci provedení kontroly na místě oprávněna

jednat za kontrolovanou osobu.

Předmět kontroly: Dodržování zákona č. 201/2012 Sb., Kontrola dodržování
§ 17, odst. 1, písm. b) a c).

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00- 17.30

tel.: +420 267093483
fax: +420 272739587
http://www.prahal0.cz
e-mail: posta@prahal0.cz

Úkon, kterým byla kontrola zahájena: Předložen průkaz, opravňující ke kontrole

Bylo shledáno porušení právních předpisů: ano / ne
z

\

Byla pořízena fotodokumentace: ano// ne
Podpis kontrolujícího:

Poučení: Kontrolovaná osoba (povinná osoba) má dle § 10 odst. 1 písm. d) právo podat
námitky proti kontrolním zjištěním, uvedeným v protokolu o kontrole dle § 13 odst. 1

kontrolnímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení protokolu.

Vyjádření

kontrolované

osoby,

nebo

osoby

fyzické,

přítomné

za

kontrolovanou osobu:

Kontrolovaná osoba byla seznámena s protokolem a byla jí předána kopie,
což stvrzuje svým podpisem. (Jméno, příjmení, po
Podpis kontrolované osoby (povinné osoby):

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
DOPRAVY A ROZVOJE

Protokol o kontrole
Kontrola dle právního předpisu: zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; procesně
dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nestanoví-li jiný právní předpis jinak

Kontrolní orgán: Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10,
referát ochrany ovzduší a zvířat
Kontrolní pracovníci: Ing. Alena Růžičková, Ing. Hana Pechová
Datum kontroly: 8.3.2018

Čas kontroly:

Místo kontroly: Provozovna Nad Vinným potokem

tywfrwr' khdt)
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Kontrolovaná osoba: (jméno, příjmení, datum + místo narození, trvalé bydliště, ČOP;
název firmy, sídlo firmy, IČ; u podnikající FO jméno, pod kterým podniká, IČ, sídlo)

Č

22/12,110 00 Praha 1,

Fyzická osoba přítomná na místě kontroly za kontrolovanou nebo povinnou
osobu dle § 5 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb .: (jméno, datum narození, funkce)

Uvedená fyzická osoba prohlašuje, že je ve věci provedení kontroly na místě oprávněna

jednat za kontrolovanou osobu.

Předmět kontroly: Dodržování zákona č. 201/2012 Sb., tmavost kouzře

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ:00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00- 17.30

tel.: +420 267093483
fax: +420 272739587
http://www.prahal0.cz
e-mail: posta@prahal0.cz

Bylo shledáno porušení právních předpisů: a

Byla pořízena fotodokumentaceyano//
Podpis kontrolujícího:

Poučení: Kontrolovaná osoba (povinná osoba) má dle § 10 odst. 1 písm. d) právo podat
námitky proti kontrolním zjištěním, uvedeným v protokolu o kontrole dle § 13 odst. 1

kontrolnímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení protokolu.

Vyjádření

kontrolované

osoby,

nebo

osoby

fyzické,

přítomné

za

Kontrolovaná osoba byla seznámena s protokolem a byla jí předána kopie,
což stvrzuje svým podpisem. (Jméno, příjmení, podpis)
Podpis kontrolované osoby (povinné osoby):

