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Vaše značka:  
Ze dne: 04. 01. 2023 
Č. j.: MULTM/0005584/23/KST/ECh 
Sp. zn.: MULTM/0092509/22/KST/ECh 
  
Vyřizuje: Bc. Martina Skoková 
Telefon: +420 416 916 206 
E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 
 
Litoměřice 19. 01. 2023 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane, 

dne 06.01.2023 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost o informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o informacích“), podaná v návaznosti na odpověď č.j. 
MULTM/0000025/23/KST/ECh na Vaši žádost ze dne 19.12.2022, evidovaná pod č.j. 
MULTM/0001854/23/KST/ECh: 

„Žádám o podání informací k mým předchozím dopisům a dotazům v souladu s výše 
citovaným zákonem. 

• Dopis ze dne 10.10.2022 
• Dopis ze dne 10.11.2022 

• Dopis ze dne 01.12.2022. 

• a dopisů starších 

 
Zároveň Vás žádám o informaci proč Bc. Petra Kellerová ani Ing. arch. Dominik Miko, 
kterým byly dopisy adresovány, neodpovídají. Vždy jsem mimo jiné žádal, cituji: Na 
základě zákona č. 106/1999 Sb.., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vás žádám o sdělení, zda již bylo ve věci rozhodnuto a jakým 
způsobem.“  
 
Na žádost o informace „zda již bylo ve věci rozhodnuto a jakým způsobem“ jsme Vám 
odpověděli v dopise č.j. MULTM/0000025/23/KST/ECh, na Vaši žádost ze dne 
19.12.2022, která obsahovala stejný dotaz. 
 
Pokud se týká Vaší žádosti o informaci „proč Bc. Petra Kellerová ani Ing. arch. Dominik 
Miko, kterým byly dopisy adresovány, neodpovídají“, sdělujeme, že jmenovaní pracovníci 
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přehlédli ve Vašich dopisech odstavec s žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 
Sb., za což se Vám upřímně omlouváme. Povšimli si ho až v dopise ze dne 19.12.2022 
a předali jej odboru KSaT, který vede evidenci žádostí o informace a vyřizuje je. 
 
Dále žádáte o informace k Vašim dopisům. K dopisu ze dne 10.11.2022 a ze dne 
01.12.2022 uvádím, že obsahují stejnou žádost o informace jako dopis ze dne 
19.12.2022 a tuto informaci jsme Vám již poskytli. 
 
V dopise ze dne 10.10.2022 žádáte o tuto informaci: „V případě, že bylo vypracováno 
a doručeno požadované Požární posouzení předmětné stavby, žádám o zaslání kopie 
celého dokumentu.“   
Na tento dopis odpovídala Bc. Petra Kellerová sdělením ze dne 12.10.2022 pod č.j. 
MULTM/0073819/22/SÚ/PKe, kde uvedla, že požadované Požární posouzení stavební 
úřad dosud nemá. Správně, podle zákona č. 106/1999 Sb., mělo být vydáno rozhodnutí 
o odmítnutí poskytnutí informace z důvodu, že povinný subjekt informací nedisponuje. 
Za to se Vám rovněž omlouváme. 
 
V současné době již stavební úřad Požární posouzení má a také další podklady, z nichž 
Vám v příloze zasíláme tyto dokumenty: 
- sdělení Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ze dne 28.11.2022, 
- žádost o součinnost SÚ ze dne 25.11.2022, 
- požární posouzení od znalce doc. Ing. Václava Kupilíka, CSc. 
   
Závěrem Vás musíme upozornit, že Vaši žádost o informace v části „a dopisů starších“ 
nelze podle zákona č. 106/1999 Sb. vyřídit, neboť není konkrétní. Musíme Vás v souladu 
s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) zákona o informacích požádat o upřesnění žádosti, 
pokud na poskytnutí informace trváte. 

S pozdravem 

Martina Skoková 
vedoucí odboru KSaT 
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
ÚSTECKÉHO KRAJE
Územní odbor Litoměřice
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Městský úřad Litoměřice
Stavební úřad
Bc. Petra Kellerová
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
25. 11. .2022

Č.J.
HSUL-5742-2/LT-2022

VYŘIZUJE/KONTAKT LITOMĚŘICE
mjr. Ing. Marie Červená 28.11.2022
tel.

Sdělení správního úřadu na úseku požární ochrany

Věc: oprava střechy objektu, Litoměřice, Předměstí č.p. 606, Turgeněvova 11 na pozemku
parc.č. 1193 v k.ú. Litoměřice. Městský úřad Litoměřice žádá o součinnost při řešeni podnětu,
který podal na stavební úřad ing. A K

Správni orgán sděluje nás|edujÍci:

Dne 6.9. 2022 jsme stavebnímu úřadu k dané problematice poskytli informaci, sdělení nese č.j.
HSUL-4420-2/LT-2022.

Ve sděleni z 6. 9. 2022 bylo uvedeno, že stavební úprava střechy může negativně ovlivnit požární
bezpečnost stavby. Naše úvaha měla vést k potřebě zhodnocení navržené úpravy projektantem
požární bezpečnosti staveb. Požárně bezpečnostní řešeni bylo následně zpracováno ze strany
investora výměny střešní krytiny.

Hodnocení projektanta požární bezpečnosti stavby je, že navržená stavební úprava odpovídá
podmínkám požární bezpečnosti staveb dle ČSN 73 0834 pro změnu staveb skupiny l, která
shledává navrženou stavební úpravu jako vyhovujÍcÍ. Stěna mezi objekty v prostoru střešního
pláště nebyla před stavební úpravou vyzděna jako požární (ve smyslu vyzděni 300mm nad střešní
pláště), a tento požadavek ani není nově normativně požadován.

koŕc
ČNB Ústi nad Labem
č.ú. 76548881/0710

lČ: 70886300 Tel.: 950 430 011
OS: auyaa6n Fax: 950 430 001

E-mail: epodatelna@ulk.izscr.cz
Internet: www.hzscr.cz
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Závěr:

Posouzeni výměny střešní krytiny z hlediska požární bezpečnosti staveb, Turgeněvova 606/11,
Litoměřice, vypracoval ing. Marek Lokvenc, autorizoval: Doc. Ing. Václav Kupilík, ČKAIT 0000208,
datum: 11/2022 považujeme za odpovÍdajici vzhledem k požadavkům současně platných
právních předpisů.

Otisk úředního razítka

plk. Ing. Boleslav Lang
rada

Ředitel územního odboru Litoměřice
HZS Ústeckého kraje

v. z. mjr. Ing. David Ďuriš
(elektronicky podepsáno)

,S=it
Ekktrcmický
Cčnifikát podpisu}

Jméno: Ing. [?_;u&š
Vyhl QuMid C^
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lá MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Stavební úřad

V 7KZ ĺ j " 7 7 clá

LitoÉ!ěřice

Sp.zn.:
č.j.:

SU/0048079/22/Ke
MULTM/0085611/22/SÚ/PKe

Vyřizuje: Be. Petra Kellerová
Telefon: 416916134
E-mail: petra.kellerova@litomerice.cz

Litoměřice 25.11.2022

Žádost o součinnost

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. C)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel podnět ve věci ,,oprava střechy objektu,
Litoměřice, Předměstí č.p. 606, Turgeněvova 11, na pozemku parč. č. 1193 v katastrálním
území Litoměřice, který podal Ing. A K
Litoměřice.

K výše uvedené ,,opravě střechy objektu" obdržel Stavební úřad Městský úřad Litoměřice
Posouzeni výměny střešní kr¶iny z hlediska PBS zpracovatel Ing. Marek Lokvenc, autorizoval
doc. Ing. Václav Kuplík CSC. CKAIT 62396226, objednatel posouzení je ji D , zastupující
na základě plné moci vlastníky objektu č.p. 606/11, úl. Turgeněvova, Litoměřice

a dále posouzení střešního pláště a pozednice zpracovatel IQ servis.cz, s.r.o. Ing. Zdeněk
Hradecký ČKAIT 0010192, objednatelem posouzení je Ing. A K

Litoměřice.
V souvislosti s tímto podáním Vás žádáme v souladu s § 50 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů o součinnost, tedy zda může být opravou střechy negativně
ovlivněna požární bezpečnost stavby sousedního objektu č.p. 605/9, úl. Turgeněvova,
Litoměřice.

otisk úředního razítka

PřIloha: 2x posouzení
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Obdrží:
Dotčené orgány (OS)
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, IDDS: auyaa6n
spis - archiv SÚ

mrs"
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

epodatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz

T:416916111
IČO: 263958
DIČ: CZ00263958
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POSOUZENÍ VÝMĚNY
STŘEŠNÍ KRYTINY

Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB

Místo stavby;. Turgeněvova 606/11, Litoměřice

obie.dnats!: J D , , 412 01 Litoměřice

P.atů!n; 11/2022

Kontrobval:

": á

- 0000

doc, Ing. Václav Kupilík, CSc.
Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb
ČKAIT: 0000208
IČO: 62396226

doc. Ing. Vá lav Kupilík, CSC.

Ing. Marek Lokvenc
IČO: 06343023

tel.:

e-mail:

Ing. Marek Lokvenc

.n '!



Posouzeni výměny střešní krytiny z pohledu PBS
Turgeněvova 606/11, Litoměřice

11/2022

Úvod
Předmětem tohoto posudku je zhodnoceni nutnosti provedeni převýšeni štítové (požární) stěny přilehlé
k sousednímu objektu (Č.p. 605/9) nad rovinu střešního pláště z pohledu požární bezpečnosti staveb a dále
zhodnoceni provedeni výměny střešní krytiny VC. sanace poškozených části krovu v návaznosti na případné
negatívni ovlivněni požární bezpečnosti sousedního objektu č.p. 605/9. Toto zhodnoceni je provedeno na
žádost objednatele.

Posouzení
Z hlediska požární bezpečnosti staveb se jedná o stávající bytový objekt ob2, který byl postavený před
vznikem požárního kodexu, ij. před rokem 1977. Z konstrukčního hlediska jde o podsklepený objekt s jedním
podzemním podlažím, dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Svislé nosné konstrukce jsou
zděné stěnové z cihelného, popř. smíšeného zdiva, stropní konstrukce jsou tvořeny ŽB deskami nad
suterénem a dřevěnými stropními konstrukcemi se záklopem, podbitím a omítkou nad nadzemními podlažími.
Střešní konstrukce je sedlová s dřevěnou nosnou konstrukci. Řešená štítová stěna v původním stavu
nepřevyšovala střešní pláSt' (viz obr. 1 a 2).
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V letech 2001"2003 byla provedena půdní vestavba do prostoru krovu a původní bytová jednotka ve 2.NP
byla rozšířena o tento prostor mezonetu. Kolaudační rozhodnuti bylo vydáno 17.2.2003 (č.j. SÚ/2762/02/Sl).
V rámci projektové dokumentace stavby obytného podkroví z roku 2001 bylo zpracováno požárně
bezpečnostní řešeni (zpracoval Karel Novák, 06/2001). Dle tohoto PBŘ byly navrženy SDK požární předstěny
a podhledy střechy s požadavkem na požární odolnost zdola (R)E1 30. Ke kolaudaci byly doloženy doklady
o odborné montáži požárních předstěn a podhledů s požadovanou požární odolnosti VC. dokladů o oprávněni
osob k montáži požárně bezpečnostního zařízeni a prohlášeni o shodě (provedla firma Gerhard Horejsek
a spol., V.O.S. V 01/2002).

V roce 2022 byla provedena výměna střešní krytiny VC. lat'ování a sanace poškozených části krovu (zejména
pozednice). Typ střešní krytiny zůstal zachován (keramická tašková kryti'na). V rámci zajištěni provětráváni
střešního pláště byly na stávající krokve doplněny kontralatě. V původním stavu byly střešní latě ukončeny za
štítovou stěnou a krajní tašky byly uloženy do maltového lože v koruně štítové stěny. Doplněním kontralatí
došlo při výměně střechy ke zvýšeni střešního pláště o cca 40 mm a střešní latě jsou zakončeny nad štítovou
stěnou (na vnějším líci štítové stěnyj. Z čela lati je provedeno oplechováni a jsou osazeny okrajové tašky,
Porovnáni původního a nového řešeni je patrné z následujicich obrázků (obr. 3 a 4).
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Dále byla vyměněna dřevěná pozednice (z důvodu špatného stavu), která nově zasahuje téměř do vnějšího
lice štítové stěny, kde je zakončena v maltovém loži. vnější strana pozednice je opatřena omítkou a na vnitřní
straně je pozednice kryta omítnutou cihlou. Celá půdní nadezdívka vC. pozednice se nachází za požární
předstěnou.
Provedená výměna je klasifikována jako ziněna stavby skupiny l (dle ČI. 3.3 a) ČSN 73 0834) s uplatněním
omezených požadavků požární bezpečnosti. Z hlediska principu změny stavby skupiny 1 nesmí dojit ke
zhoršeni podmínek požární bezpečnosti oproú původnímu stavu.

V obytném podkroví řešeného objektu byly v rámci půdní výstavby provedeny požární předstěny a podhledy
krovu, které dle dostupných podkladů, byly provedeny s požární odolnosti 30 minut. Vzhledem k faktu, že
veškeré měněné konstrukce střešního pláště se nachází nad tímto požárním stropem (podhledem) řešeného
požárního úseku a nad tímto stropem (podhledem) se nenachází žádné nahodilé požární zatíženi, nedochází
vlivem výměny střešního pláště ke zhoršeni požární bezpečnosti oproti původnímu stavu.
Dle ČI. 8.2.4 a) ČSN 73 0802 se převýšeni vnějšího povrchu střešního pláště nepožaduje, pokud střešní pláSt'
vykazuje požadovanou požární odolnost, je z konstrukci DP2 a má klasifikaci Broof(t3).

· Řešený střešní pláSt' se nachází nad požárním podhledem ve fúnkci požárního stropu, který splňuje
požadovanou požární odolnost (dle ČI, 8.15.1 a) ČSN 73 0802 nemusí střešní plášt'vykazovat požární
odolnost, pokud je nad požárním stropem a nad tímto stropem se nenachází žádné nahodilé požární
zatížení).

· Dle ČI. 3.2.4 ČSN 73 0810 se za konstrukce druhu DP2 považuji rovněž hořlavé konstrukce střech,
které jsou ze spodního lice opatřeny požárním podhledem, pokud střešní pláSt' splňuje klasifikaci
Broof(t3).

· Řešený střešní pláSt' dle ČI. 8.15.1 ČSN 73 0802 splňuje klasifikaci Broof(t3).
Z výše uvedeného vyplývá, že ze strany řešeného objektu nevzniká požadavek na vytvořeni převýšeni požární
stěny nad rovinu střechy.
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Závěr
Ukončeni střešních lati (resp.
bezpečnosti, jelikož jsou tyto
a za požárními předstěnami

pozednice) na vnějším líci štítové stěny není považováno za zhoršeni požární
prvky umístěny nad požárním stropem (podhledem ve funkci požárního stropu)
a za těmito

Střešní pláSt' splňuje požadavky ČI. 8.2.4
stěny (štítové stěny) nad střešní pláSt'.
uvedenému) negativně ovlivňovat požární

požárními konstrukcemi se nevyskytuje nahodilé požární zatíženi.
a) ČSN 73 0802 a není vyžadováno provedeni převýšeni požární
Provedená výměna střešního pláště nebude (vzhledem k výše
bezpečnost vůči sousednímu objektu č.p. 605/9.

Přílohou tohoto posudku je kolaudační rozhodnuti na půdní vestavbu a dále prohlášeni o montáži požárně
dělicích konstrukci vC. oprávněni k montáži a prohlášeni o shodě.

V Praze, 9.11.2022

\
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Stavební úřa"i

Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
Tel :416 916 111, 416 916 130-139

C.j.: SÚ/2762/02/Sl
Vyřizuje: Sládková Ludmila

Litoměřice, dne 17.2.2003

V S , , LiEoměřice
R S , Lit"oměřice

KOLAUDAČNÍ ROZHODí'dUTĹ

(

Stavební úřad Městského úřadu v Litoměřicích, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1
písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízeni přezkoumal pode § 81
stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 27.11.2002 podal V
St , Litoměřice a R S , Litoměřice, (dále jen
"navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky č.
132/1998 Sb.

povoluje užívání
stavby:
stavební úpravy spočíväjici v rozšíření bytové jednotl-íy ve 1LN.P. o 3 pokoje a sociálni zařízeni

v podkroví
Litoměřice, Předměstí č.p. 606, Turgeněvova 11

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1193 v katastrálním území Litorněřice.

(

Stavba obsahuje:
Původní bytová jednotka, umístěná ve 11.N.P. byla provedením stavebních úprav rozšířena do
podkroví domu a vznikla bytová jednotka skládající se z : II.N.P. - předsíň, koupelna, WC,
kuchyň,spíž, lodžie, jídelna, obývací pokoj se schodištěm do podkroví - předsíň, koupelna + WC

3 x pokoj.
Odvětráni a prosvětleni obytných místností v podkroví je provedeno osazením 6 ks oken Velux
780/1400 mm. Odvětráni nového sociálního zařízeni je nucené. Elektroinstalace je napojena na
stávající rozvody ve 11.N.P. Bylo provedeno rozšíření stávajícího plynového etážového vytápěni a
provedena výměna plynového kotle za kotel kombinovaný pro ohřev TUV. Stávající dodávka
TUV, ze společného zdroje v l.P.P., byla zrušena.

UčasEnici řízení:
V S R S Ing. D H

Odůvodnění:
Dne 27.11.2002 podal navrhovatel návrh na vydáni kolaudačního rozhodnuti na výše uvedenou
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízeni.
Stavební povolení bylo vydáno dne 11.9.2001 pod č.j. SÚ/2092/01/Sl.

Stavební úřad oznámil dne 3.12.2002 zahájení kolaudačního řízeni známým účastníkům řizerň a
dotčeným orgánům státní správy.' K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené
s rňístnim šetřením na 17.12.2002, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Chybějící požadované
doklady byly stavebnímu úřadu předány 14.2.2003.

Stavební úřad v provedeném koiaudačnim řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci,
projednal ho s účastníky řízeni a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je provedena



č.j. SÚ/2762/02/Sl sIr. 2

l

'l souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona, jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedeni a zvláštními předpisy.

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízeni.
Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení.

Nepodstatné odchylky skutečného provedeni stavby od projektové dokumentace ověřené ve
stavebním řízení jsou v projektové dokumentaci vyznačeny. Tyto odchylky nevyžadují řízení o
změně stavby.
Stavební úřad v průběhu řízeni neshledal cŮvody, které by bránily povoleni užívání stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků síti technického vybaveni
k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Námitky účastníků nebyly v řízeni uplatněny.

Upozorněni:

O Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č.
71/1967 Sb.).

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnuti se mohou účastnici řízeni odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k
Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje, podáním u
zdejšího stavebního úřadu.

<:

/a" t; \

i\ Yj.

Ing. jan Nejtek
vedoucí stavebního úřädď:

\ Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
V S Litoměřice
R S Litoměřice

ostatní účastníci (doručenky)
Ing. D H Zitenice

spis
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Prohlášení ke kolaudaci

b:kee " SLavebn ĺ úpravy - Turgeněvcva i 1, Li toměři ce - 11UDr.
'i "

( Prohl ašuj že na výše uvedenou akci provedla firr.a
G . Hore j s*k a spo l . , v . o . s. L i Loměř ice sádrokartonový podhlsd
na ciřevenou střešní konstrukci DI í3 .

Složení ' desky KNAUF GKF 15inm
profily KNAUE
ROCKKOOL 16cw
folie PE

Toto splňuje požární
stavebn ich konstrukcí
ři inistersívem vn i tra,
sboru ČR č. j . PO 556/ I
?AVÚS Praha a zak . č .

odolnost. 3Omi n. dle katal ogu Ochmana
před požárem sYstémy KNAUF schváleno
ředitelství řías i čské ho :z áchranného

- 96, rozši ření katal ogu - schváleno
U-3Oi l 92 .

.(

F'řílohy ' certifikát.
prohlášení o shodě
osvědčení o absolovování proškolení

v Litoměřicích dne 31.01.2OO2
EOFŠEJS'EK G qpOí, V.Oo5
firma, M|ěkojedská uiice

PO BOX 104, 412 01 úíoměřice
Eg: 520202, déž 196-526?8?. tel.:

-19-

J F
za G . Hore j se k a spej l . , v . o . s.

Obchodní rejstřílc ' KS Ústí nad Labem, oddíl A XXIII, vložka 69
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E3e a sš?>d íl . , u' . d . f3 .
Podvi ní 73, 412 01 L i Lcměři ce

Prohlášení ke kolaudaci

Akce " SLavehn í úpr"avy -
S "

Turgeněvova 1 1 , Litoměřice - ľiUDr.

(
'\

Prohlašujeme, lZe na výše uvedenou akci provedla firma
G.Horejsek a spol., v.o.s. Litoměřice příčk>' s desek KHAUF -
GKF - Jď111, dělicí mezi pčidou a půdr!í vestavbou.

S l oižen i ' cWsky KNAUF GKF 15mm
"prof i ]y KNAUF
ROCKWOOL 6cm

Toto sp!ř,uje požásn í oc!o1 nost dl katalogu Ochrana
sLavebníeh konstrukcí před požárem systém;" ICNAUF schválencj
E: nisterstvem vni tra, ředitelství Ha:s i čského :z áchr'a nn ého
sboru ČR č. j . PO 556/ I- 96. rozšíř2n í ka'Lal ogu - schváleno
PAVÚS Praha a . s . zak . č . U - 301/ 92 .

t
í

Fř i i ohy i f lkát
prahl ášen i q shodě
osvědčen í o absol ovován í r'roško1 ení

\/ Litoměřicích dne 31.01.2002

z2 G. Hore j sek a spol . , 'j . o . s .

Obchodní re jctřík ' ¥s ústi nad Labem, Qddíl A XXiii. vložka GS"'



Č ·

l Ĺ Cee n sá d ;t'ô n á řů C'R l

C?Š

tyií))') u !7'íž -c:"cí
D"" " z;;":;!i:y+¢--::.!)..Á'l!\ :'b_'Ĺ .'".: \.· .#1A ,:9:ä

Ĺ\ .:, sc dro,!artonoveho systému i 'i jäl

·')')),),)),),)')-)),))))) )),),')'\!
'-í;. jméno: Je Fr ,-g.ji Ľ'd 'Ii

':;i.'·".·'"::';"".-.""'-' - "":µ;':Éq:':',
,.: :Š:': iiz,'"':.: . ĽC.: 'Ú

fi'"""" '?:,Ho':jsek,a "p'ý"' ;:.°"'
'u' cojeds uí í5, 4 2 01 Luom °'nce'

j;"" ICO: 00526282 IE ,í'.á
Ž Os].'ědc"llje/77e tímto, Že výše uvedený dne 15.5.2001 úspěšně abso/í'o'.u/

l. stupeň odborné h/cllifikace Systéníu jakosti Cechu CR· E,'mí

datum ukončení platnosti: 15.5.2004 M%

l' 7 (:3:!,'!. ,:n'·,

,,,,:l)::,)',' -ge!,!)',,i!:, %)))) "")-- )))':))':Ĺ:ĺ):)
vý'obce (dovozce) sys'"fů ¢'°ch sá,drôkan.čnářů CFl


