
 

 
 
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím.  
 

Žádost číslo: 39 

Evidenční číslo žádosti: 115243/2015 

Žádost přijata a zaevidována dne: 09.12.2015 

Obsah žádosti: Žádost o poskytnutí seznamu stanic měření emisí  

Dotčený odbor, který poskytl 
podklady pro zpracování odpovědi: 

Odbor dopravy  

Žádost vyřídilo a odpověď odeslalo 
oddělení kultury a vnějších vztahů 
odboru ŠKV dne:  

15.12.2015 

Odpověď poskytnuta: V plném rozsahu  

Přílohy:  

 

 

Odpověď: 

 Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů / dále jen zákona č. 106/1999 Sb./ obdržel 
prostřednictvím e mailu dne 09.12.2015 Vaši žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření 
emisí.  
 
 
 
MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt dle výše uvedeného zákona poskytuje Vámi požadovaný 
seznam:  
 
 

ABA STKáčko s.r.o. 
28581784 
Zábřežská 658/73, 787 01 Šumperk 
 
- poháněná zážehovými motory  
- poháněná vznětovými motory  
 

SME je oprávněna provádět měření emisí: 

� vozidla se zážehovými motory všech typů značek ALFA ROMEO, AUDI, BMW, 
CITROËN, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, LANCIA, MAZDA, MERCEDES
BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SUBARU, 
SUZUKI, ŠKODA, TOYOTA, VOLKSWAGEN a VOLVO, vybavená řízeným emisním 
systémem s katalyzátorem (kategorie L; M1; N1;), 

� vozidla se zážehovými motory všech značek a typů s neřízenými emisními systémy, 



 

pro která má SME k dispozici potřebné technické podklady pro jejich měření, 
seřizování a opravy (kategorie L; M1; N1;), 

� vozidla se vznětovými motory všech typů značek ALFA ROMEO, AUDI, BMW, 
CITROËN, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, LANCIA, MAZDA, MERCEDES
BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SUBARU, 
SUZUKI, ŠKODA, TOYOTA, VOLKSWAGEN a VOLVO, vybavená řízeným emisním 
systémem s katalyzátorem (kategorie L; M1; N1;), 

� vozidla se vznětovými motory všech značek a typů s neřízenými emisními systémy, 
pro která má SME k dispozici potřebné technické podklady pro jejich měření, 
seřizování a opravy (kategorie L; M1; N1;), 

 

AUTO HÉGR, a.s. 
25869833 
Hněvotínská 658/54a, 779 00 Olomouc 
provozovna Jesenická 2839/1b, 787 01 Šumperk. 
 

- poháněná zážehovými motory (§ 63, odst.2, písm. a, zákona č.56/2001 Sb.) 
- poháněná zážehovými motory a těmito motory upravenými na pohon zkapalněným ropným 
plynem (§ 63, odst.2, písm. b, zákona č.56/2001 Sb.)  
- poháněná vznětovými motory (§ 63, odst.2, písm. c, zákona č.56/2001 Sb.) 
 

SME je oprávněna provádět měření emisí: 

� vozidla se zážehovými motory všech typů značek ŠKODA, VOLKSWAGEN a AUDI,  
vybavená řízeným emisním systémem (kategorie M1; N1) 

� vozidla se zážehovými motory všech typů a značek s neřízeným emisním systémem, 
pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich měření, seřizování a 
opravy (kategorie L; M1; N1) 

� vozidla se zážehovými motory, která jsou uvedená v bodech a) a b), a těmito motory 
upravenými na pohon zkapalněným ropným plynem (LPG) zařízením LOVATO a 
LOVTEC (kategorie M1; N1) 

� vozidla se vznětovými motory všech typů značek ŠKODA, VOLKSWAGEN a AUDI,  
vybavená řízeným emisním systémem (kategorie M1; N1) 

� vozidla se vznětovými motory všech typů a značek s neřízeným emisním systémem, 
pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich měření, seřizování a 
opravy (kategorie L; M1; N1) 

 

Auto Kubíček s.r.o. 
25895443 
Zábřežská 2898/74a; 787 01 Šumperk 
 

- poháněná zážehovými motory (§ 63, odst. 2, písm. a, zákona č. 56/2001 Sb.), 
- poháněná zážehovými motory a těmito motory upravenými na pohon zkapalněným ropným 
plynem (§ 63, odst. 2, písm. b, zákona č. 56/2001 Sb.), 



 

- poháněná vznětovými motory (§ 63, odst. 2, písm. c, zákona č. 56/2001 Sb.), 
 

SME je oprávněna provádět měření emisí: 

� vozidla se zážehovými motory všech typů značek DACIA a RENAULT 
vybavená řízeným emisním systémem (kategorie L; M1; M2; N1; N2), 

� vozidla se zážehovými motory všech značek a typů s neřízeným emisním systémem, 
pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich měření, seřizování a 
opravy (kategorie L; M1; M2; M3; N1; N2; N3 a T), 

� vozidla se zážehovými motory všech značek a typů s neřízeným emisním systémem, 
upravená na pohon zkapalněným ropným plynem (LPG) pro která jsou k dispozici 
potřebné technické podklady pro jejich měření, seřizování a opravy (kategorie L; M1; 
M2; M3; N1; N2; N3 a T), 

� vozidla se vznětovými motory všech typů značek DACIA a RENAULT 
vybavená řízeným emisním systémem (kategorie L; M1; M2; N1; N2), 

� vozidla se vznětovými motory všech značek a typů s neřízeným emisním systémem, 
pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich měření, seřizování a 
opravy (kategorie L; M1; M2; M3; N1; N2; N3 a T), 

�    vozidla se zážehovými motory všech typů značek DACIA a RENAULT 
vybavená z prvovýroby soustavou na pohon zkapalněným ropným plynem (LPG) – 
alternativní pohon nebo vozidla jednopalivová (kategorie L; M1; M2; N1; N2). 

 

KARmobil s.r.o. 
25352776 
Vítkovická 3257/7, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00, 
provozovna Žerotínova 63, 787 01 Šumperk 
 

- poháněná vznětovými motory (§ 63, odst. 2, písm. c, zákona č. 56/2001 Sb.), 
 

SME je oprávněna provádět měření emisí: 

� vozidla se vznětovými motory všech typů značek AVIA, BOVA, DAF, FORD, IKARUS, 
IRISBUS, IVECO, KAROSA, MAN, MERCEDESBENZ (ACTROS, ATEGO), NISSAN, 
RENAULT, SCANIA, SETRA, SOR, TATRA, VOLVO a VOLKSWAGEN  
vybavená řízeným emisním systémem (kategorie M2; M3; N1; N2; N3;); 

� traktory se vznětovými motory všech typů značek BELARUS, CASE IH, CLAAS, 
DEUTZFAHR, FENDT, GOLDONI, ISEKI, JOHN DEERE, LANDINI, LINDNER, 
MASSEY FERGUSON, McCORMICK, MERLO, NEW HOLLAND, SAME, STEYR, 
VALDAPANA a ZETOR, u kterých palubní diagnostika nevykazuje po přečtení 
paměti závad řídící jednotky žádnou závadu (kategorie T); 

� vozidla se vznětovými motory všech značek a typů vybavená  řízeným emisním 
systémem BOSCH (kategorie M1; M2; M3; N1; N2; N3; T); 

� vozidla se vznětovými motory všech značek a typů s neřízeným emisním systémem, 
(včetně vozidel kategorie T), pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady 



 

pro jejich měření, seřizování a opravy (kategorie M1; M2; M3; N1; N2; N3; T). 
 

 

 

 

 

AGREGA, a.s. 
47673443 
Polní 46, 789 61 Bludov 
 

- poháněná zážehovými motory  
- poháněná vznětovými motory 
 

SME je oprávněna provádět měření emisí: 

� vozidla se zážehovými motory všech typů značek ALFA ROMEO, AUDI, BMW, 
CITROËN, DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, CHEVROLET, 
CHRYSLER, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LAND ROVER, MAZDA, MERCEDESBENZ, 
MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SEAT, SMART, 
SUBARU, SUZUKI, ŠKODA, TOYOTA, VOLKSWAGEN a VOLVO,  vybavená řízeným 
emisním systémem (kategorie M1; N1) 

� vozidla se zážehovými motory všech značek a typů vybavená  řízeným emisním 
systémem BOSCH (kategorie M1; N1) 

� vozidla se zážehovými motory všech typů a značek s neřízeným emisním systémem, 
pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich měření, seřizování a 
opravy (kategorie M1; N1) 

� vozidla se vznětovými motory všech typů značek ALFA ROMEO, AUDI, BMW, 
CITROËN, DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, CHEVROLET, 
CHRYSLER, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LAND ROVER, MAZDA, MERCEDESBENZ, 
MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SEAT, SMART, 
SUBARU, SUZUKI, ŠKODA, TOYOTA, VOLKSWAGEN a VOLVO, vybavená řízeným 
emisním systémem (kategorie M1; N1) 

� vozidla se vznětovými motory všech typů značek FORD, IRISBUS, IVECO, KAROSA, 
MAN, MERCEDESBENZ, NEOPLAN, NISSAN, RENAULT, SCANIA, SOR, 
VOLKSWAGEN a VOLVO, vybavená řízeným emisním systémem (kategorie M2; M3; 
N2; N3) 

� vozidla se vznětovými motory všech značek a typů s řízeným emisním systémem 
BOSCH (kategorie M1; M2; M3; N1; N2; N3) 

� vozidla kategorie T se vznětovými motory všech typů značky JOHN DEERE, s 
řízeným emisním systémem 

� vozidla se vznětovými motory všech značek a typů s neřízeným emisním systémem, 



 

(včetně vozidel kategorie T), pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady 
pro jejich měření, seřizování a opravy (kategorie M1; M2; M3; N1; N2; N3; T) 

 

 

 

 

 

 
Jaromír KAŠPAR 
12101630 
U Cihelny 599; 788 13 Vikýřovice 
 

- poháněná zážehovými motory 
 

SME je oprávněna provádět měření emisí: 

� vozidla se zážehovými motory všech typů značek AUDI, BMW, CITROËN, DACIA, 
DAEWOO, FORD, HYUNDAI, CHEVROLET, KIA, MAZDA, MERCEDESBENZ, 
NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SUZUKI, ŠKODA, TOYOTA, 
VOLKSWAGEN vybavená řízeným emisním systémem s katalyzátorem (kategorie L; 
M1; N1;), 

� vozidla se zážehovými motory všech značek a typů s neřízeným emisním systémem, 
pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich měření, seřizování a 
opravy (kategorie L; M1; N1;), 

 

Jiří VEJCHODA 
18459595 
Bohdíkovská 2867/39c, 787 01 Šumperk 
 

- poháněná zážehovými motory 
- poháněná zážehovými motory a těmito motory upravenými na pohon zkapalněným ropným 
plynem nebo stlačeným zemním plynem 
- poháněná vznětovými motory 
- poháněná vznětovými motory a těmito motory upravenými na pohon zkapalněným ropným 
plynem nebo stlačeným zemním plynem 
 

SME je oprávněna provádět měření emisí: 

�    vozidla se zážehovými motory všech typů značek ALFA ROMEO, AUDI, BMW, 
CITROËN, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, CHEVROLET, 



 

CHRYSLER, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LAND ROVER, MAZDA, MERCEDESBENZ, 
MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, 
SUBARU, SUZUKI, ŠKODA, TOYOTA, VOLKSWAGEN a VOLVO, vybavená řízeným 
emisním systémem s katalyzátorem (kategorie M1; M2; N1; N2), 

�    vozidla se zážehovými motory všech značek a typů s neřízeným emisním systémem, 
pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich měření, seřizování a 
opravy (kategorie M1; M2; N1; N2), 

�    vozidla se vznětovými motory všech typů značek ALFA ROMEO, AUDI, BMW, 
CITROËN, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, CHEVROLET, 
KIA, LANCIA, MAZDA, MERCEDESBENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, 
RENAULT, SAAB, SEAT, SUZUKI, ŠKODA, TOYOTA, VOLKSWAGEN a VOLVO, 
vybavená řízeným emisním systémem s katalyzátorem (kategorie M1; M2; N1; N2), 

�    vozidla se vznětovými motory všech značek a typů s neřízeným emisním systémem, 
pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich měření, seřizování a 
opravy (kategorie M1; M2; N1; N2), 

�    vozidla se zážehovými motory nebo vznětovými motory všech typů značek ALFA 
ROMEO, AUDI, BMW, CITROËN, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, 
HYUNDAI, CHEVROLET, CHRYSLER, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LAND ROVER, 
MAZDA, MERCEDESBENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, 
ROVER, SAAB, SEAT, SUBARU, SUZUKI, ŠKODA, TOYOTA, VOLKSWAGEN a 
VOLVO, vybavená řízeným emisním systémem s katalyzátorem a těmito motory 
upravenými na pohon zkapalněným ropným plynem (LPG) nebo stlačeným zemním 
plynem (CNG) s plynovým zařízením BRC, LANDI RENZO, AUTRONIC, KME, STAG a 
ESGI (kategorie M1; M2; N1; N2), 

� vozidla se zážehovými motory nebo vznětovými motory všech značek a typů 
s neřízeným emisním systémem upravená na pohon zkapalněným ropným plynem 
(LPG) nebo stlačeným zemním plynem (CNG) s plynovým zařízením BRC, LANDI 
RENZO, AUTRONIC, KME, STAG a ESGI, pro která jsou k dispozici potřebné 
technické podklady pro jejich měření, seřizování a opravy (kategorie M1; M2; N1; 
N2). 

 
 
FORTEXAGS, a.s. 
00150584 
Jílová 1550/1; Šumperk 

 
- poháněná zážehovými motory  
- poháněná vznětovými motory 

 
SME je oprávněna provádět měření emisí: 

� vozidla se zážehovými motory všech značek a typů vybavená  řízeným emisním 
systémem BOSCH (kategorie M1; N1) 

� vozidla se vznětovými motory všech značek a typů s řízeným emisním systémem 
BOSCH (kategorie M1; N1;) 

 
 



 

 
MOTORSERVIS Švec, s.r.o. 
48398187 
Temenická 224498, 787 01 Šumperk 

 
- poháněná zážehovými motory  
- poháněná vznětovými motory 

 
SME je oprávněna provádět měření emisí: 

� vozidla se zážehovými motory 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, LDV, LEXUS, LOTUS, MARUTI, MAYBACH, MAZDA, MERCEDES
BENZ, MG, MINI, MITSUBISHI, MORGAN, MOSKVIČ, NISSAN, OLDSMOBILE, 
OPEL, PEUGEOT, PIAGGIO, PONTIAC, PORSCHE, PROTON, RENAULT, ROLLS
ROYCE, ROVER, SAAB, SEAT, SMART, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, ŠKODA, 
TALBOT, TRABANT, TRIUMPH, TOYOTA, VAUXHALL, VOLHA, VOLKSWAGEN, 
VOLVO, WARTBURG a ZASTAVA (YUGO) vybavená řízeným emisním systémem s 
katalyzátorem (kategorie L; M1; N1;), 

� vozidla se zážehovými motory všech značek a typů s neřízeným emisním systémem, 
pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich měření, seřizování a 
opravy (kategorie L; M1; N1;), 

� vozidla se vznětovými motory všech typů značek ALFA ROMEO, AUDI, 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, MERCEDESBENZ, MG, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, 
OPEL, PEUGEOT, PIAGGIO, PROTON, RENAULT, ROLLSROYCE, ROVER, SAAB, 
SEAT, SMART, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, ŠKODA, TOYOTA, VAUXHALL, 
VOLHA, VOLKSWAGEN a VOLVO, vybavená řízeným emisním systémem s 
katalyzátorem (kategorie M1; N1;), 

� vozidla se vznětovými motory všech značek a typů s neřízeným emisním systémem, 
pro která jsou k dispozici potřebné technické podklady pro jejich měření, seřizování a 
opravy (kategorie M1; N1;), 

 
 
EXPRES COMMERCIO s.r.o. 
26847817 
Jesenická 3071/1D, 787 01 Šumperk 

 
- poháněná zážehovými motory 
- poháněná zážehovými motory a těmito motory upravenými na pohon zkapalněným ropným 
plynem nebo stlačeným zemním plynem 
- poháněná vznětovými motory 
- poháněná vznětovými motory a těmito motory upravenými na pohon zkapalněným ropným 
plynem nebo stlačeným zemním plynem 



 

 
SME je oprávněna provádět měření emisí: 

� vozidla se zážehovými motory všech typů značek ALFA ROMEO, AUDI, BMW, 
BUICK, CADILLAC, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FERRARI, 
FORD, HONDA, HYUNDAI, CHEVROLET, CHRYSLER, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, 
LADA, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS, LINCOLN, MAZDA, MERCEDESBENZ, 
MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, 
SMART, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, ŠKODA, TOYOTA, VOLKSWAGEN a 
VOLVO, vybavená řízeným emisním systémem s katalyzátorem (kategorie L; M1; 
N1;), 

� vozidla se zážehovými motory všech značek a typů s neřízeným emisním systémem, 
pro která má SME k dispozici potřebné technické podklady pro jejich měření, 
seřizování a opravy (kategorie L; M1; N1;), 

� vozidla se vznětovými motory všech typů značek ALFA ROMEO, AUDI, BMW, 
BUICK, CADILLAC, CITROËN, DACIA, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, 
CHEVROLET, CHRYSLER, ISUZU, IVECO, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, 
LAND ROVER, LEXUS, LINCOLN, MAZDA, MERCEDESBENZ, MINI, MITSUBISHI, 
NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SMART, 
SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, ŠKODA, TOYOTA, VOLKSWAGEN a VOLVO, 
vybavená řízeným emisním systémem s katalyzátorem (kategorie L; M1; N1;), 

� vozidla se vznětovými motory všech značek a typů s neřízeným emisním systémem, 
pro která má SME k dispozici potřebné technické podklady pro jejich měření, 
seřizování a opravy (kategorie L; M1; N1;), 

� vozidla se zážehovými motory nebo vznětovými motory všech typů značek ALFA 
ROMEO, AUDI, BMW, BUICK, CADILLAC, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, 
FIAT, FERRARI, FORD, HONDA, HYUNDAI, CHEVROLET, CHRYSLER, ISUZU, 
JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS, LINCOLN, MAZDA, 
MERCEDESBENZ, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, 
ROVER, SAAB, SEAT, SMART, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, ŠKODA, TOYOTA, 
VOLKSWAGEN a VOLVO, vybavená řízeným emisním systémem s katalyzátorem a 
těmito motory upravenými na pohon zkapalněným ropným plynem (LPG) nebo 
stlačeným zemním plynem (CNG) s plynovým zařízením AUTRONIC, BINGO, BRC, 
ELPIGAZ, ESGI, LANDI RENZO, LOVATO, LOVTEC, MAGIC, KME, OSKAR, STAG a 
TARTARINI (kategorie L; M1; N1;), 

�    vozidla se zážehovými motory nebo vznětovými motory všech značek a typů 
s neřízeným emisním systémem, upravená na pohon zkapalněným ropným plynem 
(LPG) nebo stlačeným zemním plynem (CNG), s plynovým zařízením AUTRONIC, 
BINGO, BRC, ELPIGAZ, ESGI, LANDI RENZO, LOVATO, LOVTEC, MAGIC, KME, 
OSKAR, STAG a TARTARINI, pro která má SME k dispozici potřebné technické 
podklady pro jejich měření, seřizování a opravy (kategorie L; M1; N1;). 

 


