Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost přijata dne 10.12.2015, odpověď odeslána přes DS dne 14.12.2015
s doručením 18.12.2015
Povinný subjekt obdržel elektronicky dne 10.12.2015 žádost žadatele o poskytnutí informací dle
zákona o svobodném přístupu k informacím s následujícím obsahem:

Žádost o informaci - poskytnutí seznamu fungujících stanic měření
emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., dále podle novely tohoto zákona
č.239/2013 Sb.

V Praze dne 9. 12. 2015
Žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, tímto žádám o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí, jejichž jste
zřizovatelem podle Zákona č. 56/2001Sb a jeho novely č. 239/2013 Sb. § 80 odst. 4 písm. k)
ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu uděleného oprávnění podle § 65 uvedeného
zákona, minimálně však v rozsahu uvedeném pod písmeny a), b) c) d) a f):
a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno,
příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, místo trvalého pobytu a identifikační číslo
jedná-li se o fyzickou osobu, tzn. provozovatele stanice měření emisí
b) typ stanice měření emisí, tzn. zážehové, zážehové/ LPG/CNG, vznětové, vznětové/LPG,
CNG
c) typy a značky vozidel, u nichž je stanice měření emisí oprávněna provádět měření emisí,
tzn. rozsah oprávnění
d) místo, kde je stanice měření emisí provozována
f) rozsah provádění měření emisí

Děkuji Vám a přeji Vám příjemný den,

T. H.
jednatel TC 101, s.r.o.

Odpověď odeslána DS dne 14.12.2015 s doručením dne 18.12.2015

Městský úřad Blatná
odbor dopravy
třída T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel. 383 416 220 fax: 383 416 220
Naše značka Vyřizuje/Telefon, fax V Blatné dne
MUBL 12155/2015 Valášek / 383 416 220 14.12.2015

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
Městský úřad Blatná, odbor dopravy, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu
k informacím“), poskytuje, v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o
svobodném přístupu k informacím a na základě žádosti podané dne 09.12.2015, následující
informace:
Město Blatná ani Městský úřad Blatná nejsou zřizovateli žádné stanice měření emisí.
MěÚ Blatná vykonává podle zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění (dále jen " zákon o
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“) v přenesené působnosti agendu
v oblasti stanic měření emisí v tom rozsahu, že stanicím uděluje a odnímá oprávnění, vydává
osvědčení a provádí státní odborný dozor. Údaje, které náš úřad vzhledem k této úřední
činnosti eviduje a které jsou platné ke dni 14.12.2015, Vám poskytujeme formou níže
uvedených přehledů, strukturovaných dle bodů uvedených v žádosti.
V současné době jsou v obvodu obce s rozšířenou působností Blatná držiteli platného
oprávnění tři stanice měření emisí. Všechny tři stanice jsou v současné době aktivní (tj.
měření emisí v rozsahu dle uděleného oprávnění skutečně provádějí).
1.) STK Blatná, spol. s r.o.
a.) Obchodní firma, sídlo, IČ:
STK Blatná spol. s.r.o., Vrbenská 1526, 388 01 Blatná, IČ: 251 51 452.
b.) Typ stanice měření emisí:
- pro vozidla poháněná zážehovými motory podle § 63 odst. 2 písm. a) zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích;
TC 101 s.r.o.
Beranových 130
199 05 Praha 9 - Letňany
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- pro vozidla poháněná vznětovými motory podle § 63 odst. 2 písm. b) zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích;
- pro vozidla poháněná motory upravenými na pohon zkapalněným ropným plynem podle
§ 63 odst. 2 písm. c) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
c.) Rozsah oprávnění:
Stanice je oprávněna provádět měření emisí:
o silničních motorových vozidel se zážehovými motory s neřízenými emisními systémy
všech značek a typů, pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich
měření, seřizování a opravy;
o silničních motorových vozidel se vznětovými motory s neřízenými emisními systémy,
pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich měření, seřizování a
opravy;
o silničních motorových vozidel se zážehovými motory s řízenými emisními systémy

všech typů značek: Alfa Romeo, AMC, Asia, Audi, Austin, Barkas, BMW, Buick,
Cadillac, Carbodies, Citroën, Dacia, Daewoo, Daihatsu, Daimler, Dodge, Fiat, Ford,
FSO, Honda, Hyundai, Chevrolet, Chrysler, Innocenti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lada,
Lancia, Land Rover, Lexus, LDV, Lotus, Maruti, Maybach, Mazda, Mini, MercedesBenz, MG, Mitsubishi, Morgan, Moskvič, Nissan, Oldsmobile, Opel, Peugeot, Piaggio,
Pontiac, Porsche, Proton, Renault, Rolls-Royce, Rover, Saab, Seat, Smart, Ssangyong,
Subaru, Suzuki, Škoda, Talbot, Toyota, Trabant, Triumph, Vauxhall, Volha,
Volkswagen, Volvo, Wartburg a Zastava (Yugo);
o silničních motorových vozidel se vznětovými motory s řízenými emisními systémy
všech typů značek: Alfa Romeo, Audi, Barkas, BMW, Cadillac, Carbodies, Citroën,
Dacia, Daewoo, Daihatsu, Daimler, Dodge, Fiat, Ford, FSO, Honda, Hyundai,
Chevrolet, Chrysler, Innocenti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover,
LDV, Lexus, Lotus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mini, Mitsubishi, Moskvič, Nissan,
Opel, Peugeot, Piaggio, Proton, Renault, Rolls-Royce, Rover, Saab, Seat, Smart,
SSangyong, Subaru, Suzuki, Škoda, Toyota, Vauxhall, Volkswagen, Volha a Volvo;
o silničních motorových vozidel se zážehovými motory s neřízenými emisními systémy
všech značek a typů upravených na pohon LPG s plynovým zařízením AUTRONIC,
BRC, ESGI, KME, LANDI RENZO, LOVATO a STAG, pro která jsou k dispozici
potřebné technické podklady pro jejich seřizování a opravy;
o silničních motorových vozidel se zážehovými motory s řízenými emisními systémy
upravených na pohon LPG s plynovým zařízením AUTRONIC, BRC, ESGI, KME,
LANDI RENZO, LOVATO a STAG všech typů značek: Alfa Romeo, AMC, Asia,
Audi, Austin, Barkas, BMW, Buick, Cadillac, Carbodies, Citroën, Dacia, Daewoo,
Daihatsu, Daimler, Dodge, Fiat, Ford, FSO, Honda, Hyundai, Chevrolet, Chrysler,
Innocenti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, LDV, Lotus,
Maruti, Maybach, Mazda, Mini, Mercedes-Benz, MG, Mitsubishi, Morgan, Moskvič,
Nissan, Oldsmobile, Opel, Peugeot, Piaggio, Pontiac, Porsche, Proton, Renault,
Rolls-Royce, Rover, Saab, Seat, Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Škoda, Talbot,
Toyota, Trabant, Triumph, Vauxhall, Volha, Volkswagen, Volvo, Wartburg a Zastava
(Yugo);
o zvláštních vozidel kategorie T (traktorů) se vznětovými motory s neřízenými emisními
systémy a dále pak zvláštních vozidel kategorie T se vznětovými motory s řízenými
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emisními systémy všech typů značek: BELARUS, CASE IH, CLASS, DEUTZ FAHR,
FENDT, GOLDONI, JOHN DEERE, LANDINI, LAMBORGHINI, LINDNER,
MASSEY FERGUSON, McCORMICK, MERLO, NEW HOLLAND, SOME, STEYER,
VALPADANA a ZETOR.
d.) Místo, kde je stanice provozována:
Vrbenská 1526, 388 01 Blatná.
Měření emisí traktorů je možné též mobilním (výjezdovým) způsobem na místech schválených
pro činnost stanice technické kontroly.
f.) Rozsah provádění emisí
Viz bod c.).
2.) Vladimír Chylík
a.) Jméno, příjmení, místo podnikání, IČ:
Vladimír Chylík, Šilhova 304, 388 01 Blatná, IČ: 735 14 811.
b.) Typ stanice měření emisí:
- pro vozidla poháněná zážehovými motory podle § 63 odst. 2 písm. a) zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích;
- pro vozidla poháněná vznětovými motory podle § 63 odst. 2 písm. b) zákona o podmínkách

provozu vozidel na pozemních komunikacích;
- pro vozidla poháněná motory upravenými na pohon zkapalněným ropným plynem podle
§ 63 odst. 2 písm. c) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
c.) Rozsah oprávnění:
Stanice je oprávněna provádět měření emisí:
o silničních motorových vozidel se zážehovými motory s neřízenými emisními systémy
všech značek a typů, pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich
měření, seřizování a opravy;
o silničních motorových vozidel se vznětovými motory s neřízenými emisními systémy,
pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich měření, seřizování a
opravy;
o silničních motorových vozidel se zážehovými motory s řízenými emisními systémy
BOSCH všech značek a typů;
o silničních motorových vozidel se vznětovými motory s řízenými emisními systémy
BOSCH všech značek a typů;
o silničních motorových vozidel se zážehovými motory s řízenými emisními systémy
všech typů značek: Alfa Romeo, AMC, Asia, Audi, Austin, Barkas, BMW, Buick,
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Cadillac, Carbodies, Citroën, Dacia, Daewoo, Daihatsu, Daimler, Dodge, Fiat, Ford,
FSO, Honda, Hyundai, Chevrolet, Chrysler, Innocenti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lada,
Lancia, Land Rover, Lexus, LDV, Logan, Lotus, Maruti, Maybach, Mazda, Mini,
Mercedes-Benz, MG, Mitsubishi, Morgan, Moskvič, Nissan, Oldsmobile, Opel,
Peugeot, Piaggio, Pontiac, Porsche, Proton, Renault, Rolls-Royce, Rover, Saab, Seat,
Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Škoda, Talbot, Toyota, Trabant, Triumph,
Vauxhall, Volha, Volkswagen, Volvo, Wartburg a Zastava (Yugo);
o silničních motorových vozidel se vznětovými motory s řízenými emisními systémy
všech typů značek: Alfa Romeo, Audi, Barkas, BMW, Cadillac, Carbodies, Citroën,
Dacia, Daewoo, Daihatsu, Daimler, Dodge, Fiat, Ford, FSO, Honda, Hyundai,
Chevrolet, Chrysler, Innocenti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover,
LDV, Lexus, Lotus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mini, Mitsubishi, Moskvič, Nissan,
Opel, Peugeot, Piaggio, Proton, Renault, Rolls-Royce, Rover, Saab, Seat, Smart,
SSangyong, Subaru, Suzuki, Škoda, Toyota, Vauxhall, Volkswagen, Volha a Volvo;
o silničních motorových vozidel kategorie M2 a N2 se vznětovými motory s řízenými
emisními systémy všech typů značek: DAF-Leyland, Iveco, MAN, Mercedes-Benz,
Renault, Scania a Volvo;
o silničních motorových vozidel se zážehovými motory s neřízenými emisními systémy
všech značek a typů upravených na pohon LPG s plynovým zařízením AUTRONIC,
BINGO, BRC, ESGI, KME, LANDI RENZO, LOVATO, LOVTEC, MAGIC,
OSKAR a STAG, pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich
seřizování a opravy;
o silničních motorových vozidel se zážehovými motory s řízenými emisními systémy
upravených na pohon LPG s plynovým zařízením AUTRONIC, BINGO, BRC, ESGI,
KME, LANDI RENZO, LOVATO, LOVTEC, MAGIC, OSKAR a STAG všech typů
značek: Alfa Romeo, AMC, Asia, Audi, Austin, Barkas, BMW, Buick, Cadillac,
Carbodies, Citroën, Dacia, Daewoo, Daihatsu, Daimler, Dodge, Fiat, Ford, FSO,
Honda, Hyundai, Chevrolet, Chrysler, Innocenti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lada,
Lancia, Land Rover, Lexus, LDV, Logan, Lotus, Maruti, Maybach, Mazda, Mini,
Mercedes-Benz, MG, Mitsubishi, Morgan, Moskvič, Nissan, Oldsmobile, Opel,
Peugeot, Piaggio, Pontiac, Porsche, Proton, Renault, Rolls-Royce, Rover, Saab, Seat,
Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Škoda, Talbot, Toyota, Trabant, Triumph,

Vauxhall, Volha, Volkswagen, Volvo, Wartburg a Zastava (Yugo) nebo které jsou
vybaveny emisními systémy typu BOSCH.
d.) Místo, kde je stanice provozována:
Vrbenská 62, 388 01 Blatná.
f.) Rozsah provádění emisí
Viz bod c.).
3.) Střední odborné učiliště, Blatná
a.) Obchodní firma, sídlo, IČ:
Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 01 Blatná, IČ: 006 68 079.
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b.) Typ stanice měření emisí:
- pro vozidla poháněná zážehovými motory podle § 63 odst. 2 písm. a) zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích;
- pro vozidla poháněná vznětovými motory podle § 63 odst. 2 písm. b) zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích.
c.) Rozsah oprávnění:
Stanice je oprávněna provádět měření emisí pro:
o silniční motorová vozidla se zážehovými motory s neřízenými emisními systémy
všech značek a typů, pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich
seřizování a opravy;
o silniční motorová vozidla se zážehovými motory s řízeným emisním systémem typu
BOSCH, pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich seřizování
a opravy;
o silniční motorová vozidla se vznětovými motory s neřízenými emisními systémy, pro
která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich seřizování a opravy;
o silniční motorová vozidla se vznětovými motory s řízeným emisním systémem typu
BOSCH, pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich seřizování
a opravy.
d.) Místo, kde je stanice provozována:
U Sladovny 671, 388 01 Blatná.
f.) Rozsah provádění emisí
Viz bod c.).
Poučení:
Na postup při vyřizování žádosti o informace můžete v souladu s ustanovením § 16a zákona o
svobodném přístupu k informacím podat stížnost nejpozději do 30 dní od uplynutí 15 ti denní
lhůty od podání žádosti (tj. lhůty pro poskytnutí informace). Stížnost se podává písemně nebo
ústně u povinného subjektu (Městského úřadu Blatná). O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán
(Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice).
otisk úředního razítka Ing. Jan Valášek
vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu Blatná

