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Certifikaění orgán
Pobočka 0400 - Teplice
vydává

CERTIFIKAT
ó,040-050551
na produkt:

Betonový recyklát
typ/va.ianta: 0/32, 32/63, 63/125
žadateli:

KoBRA Údlice, s.r.o.
lč:

25a417a3
Náměstí 12, 431 41 Údlice

Výlobna:

Pískovna - kompostárna KoBRA Údlice s,r,o.

zakázka:

za4a1l0a22

Adresa:
cert]fikačníschéma 1b pod|e ČsN EN

cel'ikaón

.

u

Náměstí í2,43í4í Údlicé

lso/lEc

17067 zahrnující odběr a zko!šení Vzorků produktu,

oígán tímŤo cel'káteŤ osvědčLje že,

vzork! předměiného produktu zjisii] shodu jeho vlastnosií s požadavky technické specifikace:

lvlanipulačně plovozní řád zařízeni k Využitíodpadůkategorie o piskovna Údlice,
Vyhláška č, 389/2012 sb,, ktelou se měni Vyh]áška Siálniho úřadu pro jadernou bezpečnost č, 307/2002 sb,
o radiáčníochíaně,Ve žněníVyhlášky č, 499/2005 Sb,
Vyhláška č, 294/2005 sb,, o podminkách ukládání odpadů na skládky a jejich Vy!žíVánína povrchu terénu a
změně Vyh]ášky č, 383/2001 Sb. o podrobnosiech nakládání s odpady

Tento ceňifikát je Vydán na zákadě protoko|u o Výsledku cértifikace produktu č, 040-050549 ze dne
11. prosince 2015 Vydaného TZUS Praha, s, p, - pobočkou Teplice, kteni se předáVá žadaie]i,
Proiokol obsahuje záVěry zjišťování a podmínky platnosti certifikáfu,

certifikát má 1 přílohu (1 strana), kteráje nedílnou součástícéňifikátt],
Teplice, 11, prosince 2015

Platnost certifikátu do: 31. prosince

L'

20í8

l./

lng, PaVelRubáš, Ph.D.

zástupce Vedouciho cen fikačniho oBánu

@

TECHNlCKY A ZKUSEBNl USTAV STAVEBNl PRAHA, s.p.
Technical and Test lnstitute íor constřuction Přague
pr. iechncké
Akredjtovaná zkuš€bni aboratoi A!1oIzovaná osoba NotJkovaná.soba, oznámený
sUb]ek1.

subekl

posuzováni celtJ kačniolgán nspekóniolqán/Ac.r€dledŤéslngLabólalory,AulholzédB.dy.NotledBodyTechňica
Ass€ssmenlBody cédificalon Body lnspe.tonBody Plosécká3]1/76a ]9000Praha9 Prosék cže.h Replb c

Přiloha k certifikátu ě. o40-o5o55í
Podmínky platnosti a používánícertifikátu:
,]. cedifikát shody
se musi použíVatpouze pro účely,pro které by] vydán,
2 Tento certiiikát nenah.azu]e dokumenty Vydávané autorizovanou o§obou podle
nařizení Vlády ó. 1ffil2aa2 Sb, ani oznámeným
ec nuay
(EU) č, 305/2011,

3,
4,

""ul"rt".-j"á" "Žri.Jňi

d)

e)

u
6,

"

ceňiíjkovaný produkt musi být trvale V souladU s iechnickou
specifikací,
Držitel certifikátu je povinen:
a) informovat certifikaóní oroán
produktu nebo
_o všech zmenách; n]od]fikac]
výrobního procesu, materřlovy;ch
z;;;ách
u',Linl
uy1ouv
.zmená;h,
ktelé Ťa;l V,|V na §l^odU certťi<ovaného
prooUkŤL,
"v.iĚ.
b) oznamovai ceňifikačnímuorgánU změny Ve Vlastnictví, struktuře
nebo Vedeni;
c) Vést záznamy o Všech §tížnostech týkajícíchse neshody ceňifikovaného produktu
§ požadavky příslušnénormy;
přijmoUi Vhodná opatření na odstranění
ne§hody a přijatá opatřeni dokurnentovatI

na

požádání předložit ceňifikačnímuorgánu Výše uvedené
zaznamy

o stížnostech;

opakované noonoceni p.oduhtl,
;.::]*.l,.::g:l_ťov,ť
irírl ovjlvnu],clm V'astlosti prodJkIJ, ke zmeré

V př;pade, že do]de íe
lec1-1,ckých specÉi<,acl nebo

z,lllEl

vyznamnýr z.něrám ve vjastnictví st.ut<tur,e rebo veoen'org"i.'."á--'
Protilomuto cedifikátu má žadatel práVo podat odvoíání
na TZús Praha, s.p., úsek
řizeníjakosti, do 15 dnů ode dne doiueeni ionoto certititJtu,k

Tato příloha je nedílnou součástícertifikátu č. o4o-05o551.

Tep

ice 11 píos nce 2015

lng, PaVe] Rubáš, Ph,D

zástLrpce Vedoucího cert]f kačniho orgánu

