
Autorizovaná osoba č. 238
QUALIFORM, a.s., Mlaty 67218, Bosonohy, 642 00 Brno

Ceská repub|ika

CERTIFIKAT
V souladu s ustanovenÍm $ 5 odst.2 nařízení vlády č' 163t2oo2Sb', v platném znění, kteým se stanoví technické

poŽadavky na vybrané stavební výrobky autorizovaná osoba potvzuje, Že u stavábního výrobku

KAMENIVo PRo onnŽníSTAVBY 0/32 lry

vyrobeného výrobcem:

AP[beton a.s.
Vídeňská 495, 1420í Praha 4

lC:25137026

fl zarn beton

ve výrobním závodě:

ZAPAbeton a.s.
Hrubá Voda.lom,783 6í Hlubočky

Autorizovaná osoba přezkoumala podklady předloŽené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku
a posoudila systém řízení výroby a zjistila, Že uvedený výrobek splňuje poŽadavky související sežartáonimi poŽadavky výše
uvedeného nařÍzení vlády určenými technickými specifi kacemi:

o STo č' 238'sTo/886-3bl2021 ze dne 'l0.9.2021, s platností do 10.9.2024, vydal QUALIF9RM, a.s.

o Zákon 26312016 Sb. atomový zákon

. Vyhláška sÚJB č. 422t2o16 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

. syslém řizení výrobyodpovídá přísluŠné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly
poŽadavky stanovené shora uvedenými techníckým i speciÍikacemi a odpovídaly teónňicre dokumentaci
podle $ 4 odst' 3 výše uvedeného nařízení vlády. Specifikace typů výrobku a identifikace dokladů jsou uvedeny
na zadní straně tohoto certiÍikátu.

NedÍlnou součástí tohoto certifikátu jsou RozhodnutÍ o posouzení, která obsahujÍ závěry zjištbvání a popis výrobku. tento cerlifikát zůstává
v platnosti po dobu, po kterou se poŽadavky stanovené v technických specifikacícir, na które byl uveoeň obraz, nebo výrobní podmínky v místě

výroby, či systém řízení výroby, výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrátza12měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby, odebÍrá
vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobkú odpovídají tectrnicí<ym specifÍtacim
podle ustanovení$5 odst. 4 výše uvedeného nařÍzenívlád*'?3|'l,r.x[lffivaná osoba zjisti nedoitatty, p óprávněna zrušit

Certifikát č. 238lc5l202ír886.í 20

Brno 20.09.202í
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QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Bmo
QUAL|FORM - odbor posuzováni shody
Autorizovaná osoba č. 238



Rozsah stanove ného výrobku d le ce rtif i kátu č. 238/C5/2 021 1886'120

Specifikace výrobku: Kamenivo pro dráŽni stavby

Výrobek Technická specifikace výrobku

(určená ČSN nebo ST0)
Technický předpis vztahujici se

na výrobek

Kamenivo pro dráŽni stavby 0/32 kv 238-ST0/886-3b12021

7ákon263l2016 Sb. atomový zákon;

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou

bezpečnost č. 42212016 Sb' o radiační
ochraně a zabezpečení
radionuklidového zdroje


