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Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí UNMZ č. 112003
Pobočka o2oo - České Budějovice

vydává
podle ustanovení zákona č.2211997 Sb., o technických poŽadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, v platném znění, a $ 5 nařízenívlády č' 16312002 Sbírky zákonů České republiky

CERTIFIKÁT
na výrobek:

P refa bri kova n é Železobeto n ové si l n ičn í pa nely
Žadateli:

SLoUPÁRNA MAJDALENA, s.r.o.
lČ: 49050648
adresa: 378 03 Majdalena, Majdalena 141
výrobce: st-oupÁRtrtA MAJDALENA, s'r.o.
lČ: 49050648
adresa: 378 03 Majdalena, Majdalena 141
výrobna: SLoUPÁRNA MAJDALENA, s.r.o'
adresa: 378 03 Majdalena, Majdalena 141
zakázka: 2.020030324

Autorizovaná osoba 204 tímto certifikátem osvědčuje, Že:

. u vzorku předmětného výrobku zjistila shodu jeho vlastností se základními poŽadavky nařízení
vlády č. 16312002 Sb. konkretizovanými:
stavebním technickým osvědčením č. o2o-oo9245 vydaným TZÚs Praha, s.p. - pobočkou
České Budějovice dne 1. srpna 2003;

. systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na
trh odpovídaly technické dokumentaci;

r výrobek odpovídá poŽadavkům technického předpisu - Vyhláška sÚJB č. 307/2002 sb.,
o poŽadavcích na zajištění radiaČníochrany.

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o výsledku certifikace výrobku č. 020-009246 ze dne
18. srpna 2003 vydaneho TZÚS Praha, s. p. - pobočkou České Budějovice, ktený se předává

Žadateli. Protokol obsahuje závěry zjišťovánÍ a podmínky platnosti certifikátu.

Certifikát se vydává pro účely vydání prohlášeníŽadatele o shodě výrobku s výše uvedenými
technickými předpisy.
Certifikát má 1 přílohu (1 strana), která je nedílnou součástícertifikátu.

osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Razítko autorizované osoby 204

České Budějovice' 18. srpna 2003 ffi



Příloha certifikátu č}. o20-0a9247

Podmínky pIatnosti a pouŽívání certiflkátu:
1. Certifikát se smípouŽívat pouze pro úěely, pro které by|vydán.

2. DrŽitel certifikátu podléhá ve smyslu nařízení vlády č. 163t2oo2
autorizovanou osobou.

Sb. periodickému dohledu

vztahují

dohledů

3. Autorizovaná osoba 204 oznamuje změny v technických specifikacích, které se
k certifikovanému výrobku'

4. Platnost tohoto certifikátu je podmíněna kladným vyhodnocením výsledků
obsaŽených ve zprávách o dohledu, předaných drŽiteli certifikátu.

Další podmínky platnosti certifikátu jsou uvedeny v protokolu o výsledku certifikace.

Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č. 020-009247

Razítko autorizované osoby 204

České Budějovice, 18. srpna 2003 lng. Milan Pálka
zástupce vedoucího autorizované osoby
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