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TEcHNlcKÝ A zKušEBNíúsrnv sravearuí ennnn, s,p,
Technical
and Test lnstitute íor constřuction Prague
Akle.ltovaná zkušébni aboratoi AulorzoÝaná osoba NotjjkóVaná osoba,
plo
oziámený subrekt subjék1
tealrnj.ké
posužováni, certi1 kačni óí9án, ]nspekčni orgán /Accredjled Ťesting Labořalořy Aulhor]zed Bódy Notined Body í€clrn.a
AssessmentBodycertifcatonBodylnsp€ctro.BodyPlose.ká3]1/7€a.19000Plalia9
Plosék, czech Repub lc

Certifikačníorgán
Pobočka 0400 - Teplice
vydává

CERTIFIKAT
ó. 040-050552
na produkt:

Živičný recyklát
lyplýalianía 0132, 32163, 631125
žadateli:

tČ:
Adresa:

KoBRA Údlice, s.r.o.
25o417a3
Náměsti ,12,431 41 Úd]ice

Výrobna:

Pískovna - kompostárna KoBRA Údlice §.ř.o.
Náíněstí 12,43,1 41 Údlice

zakázka:

z04011a022

Adresa:

ceriifikačni schéma 1b pod e ČsN EN lso/lEc 17067 zahrnujicí odběr a zkoušeni Vzolků produktu,
certifikačni o19ál. Iimto cenifikáŤen osvědčuje, že,

.

u vzorku předmětného produktu zjistil shodu jeho vlasinosti s požadavky technické specifikace:

l/lanip!lačně plovozni řád zařízení k Využilí odpadů kategorie o pískovna Údlice,
Vyhláška č 389/20,12 sb,, kterou se měni Vyh]áška stálniho úřadu pro iadernou bezpečnost č, 307/2002 Sb,,
o radiačníochraně, Ve zněníVyhlášky č,499/2005 Sb,,
Vyhláška č, 29412005 Sb,, o podmínkách ukládáni odpadů na skládky a jejich VyužíVánína povíchu terénu a
změně vyhlášky č, 383/2001 sb,, o podrobnosiech nak ádáni s odpady (Vyhovuje jen sloupci l, tab, 10,2,)
Tento cértifikátjé Vydán na základě protokolu o Výs edku certifikace produktu ó, 040-050550 ze dne
11, p.osince 2015 Vydaného TZÚs Praha, s, p, , pobočkou Teplice, ktený se predáVá žadateli.
Plotokol obsahuje záVěry zjišťóVání a podmínky p]atnosti certifikátu.

ceňiíkát rná
Ťep]ice,

,11.

1 přílohL] (1 strana), ktelá je nedílnou

prosincé 2015

součástí certifikátu,
Platnost ceňifikátu do: 31. přosince 2018

lng Pavel Rubáš, Ph,D,

zásiupce Vedoucího

certifr

kačniho orqánU

TEcHNlcKÝ A zKušEBNíúsrnv srevearuí ennla, s.p.
Technical and Test lnstitute Ťor construction Prague
Akí€dtovaná zkušebni laboratoi, Auiorzoýaná osoba. Notijkovaná osoba oznám€ný sublekt slbjékl pro téchn].ké
posuzováni, certilkačni orqán,lnspekóni orgán / Accred]led Test]na Laboralory Aullrorlzed Body, Nótiléd aódv Ťechni.a
AssessmentBody cenicatjonBody nspectionBody Plosecká 3]1]71ja.l9000 Plalra9. Prosek cžechRepub.

Příloha k certifikátu ě, 040-050552
Podminky platnosti a používáníceňifikátu:

1,

ceňifikát shody s9 rnusí použíVat pouze pro účely,pro které byl Vydán,

Produkt Vyhovuje ien sloupci l, iab, 10.2. Vyhlášky

2.

3,
4,

5.
6,

č. 294/2oo5 sb,, o
podmínkách ukládání odpadú na skládky a jeiich využívánína povrchu terénu a
změně vyhlášky č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládáni s odpady.
Tento certifikát nenahrazuje dokumeniy vydáVané autoizovanou osobou podle
nařízení vlády é- 16312002 sb, ani oznámeným subjektem podle nařízení EP a Rady
(EU) č, 305i2011,

ceItifikovaný prodUkt musí být trvale
Držjtel ceňifikátu je povinen:

V

sou]adu s technickoU specifikací,

informovat cedifikační orgán o Všech Zrněnách: modifikaci produktu nebo
Výrobního plocesu, n]ateriálových změnách, Změnách §ystému řízení Výroby,
které majiVliV na shodu certifikovaného produkiu;
b) oznamovat certifikaěnimU orgánu zn,]ěny Ve Vlasinictví struktuře nebo Vedení;
c) Vést záznamy o Všech stížnostechtýkajícíchse neshody ceňifikovaného produktu
s požadavky příslušnénormy;
d) přjjmout Vhodná opatření na odst.anění neshody a při]atá opatření dokumentovati
e) na požádáni předložii certifikačnimu orgánu Výše Uvedené záznamy
o stižnostech;

a)

ceňifikačníorgán provádí opakované hodnocení produktu v případě, že dojde ke
změnám ovlivňUjícím Vlastno§ti produktu, ke změně technických specifikací nebo
k \^iznamným změnárn Ve Vlastnictví, struktuře nebo Vedení organizace
Proti tomuto ceňifikátu má žadatel práVo podat odvolání na
řízení jako§ti, do 15 dnů ode dne doručenítohoto ceňiiikátu,

Tato přiloha je nedilnoU součásti certifikátu č. 040-050552,

Tep

ice 11, pros nce

20,I5

TZÚs Praha, s,p., úsek

