Autorizovaná osoba č. 238
QUALIFORM, a.s., Mlaty 67218, Bosonohy, G42 00 Brno
ceská republika

cERT!FIKÁT
V souladu s ustanovením $ 5 odst'2 nařízenívlády č. 163t2oo2Sb', v platném znění, kteým se stanovítechnické
poŽadavky na vybrané stavební výrobky autorizovaná osoba potvzuje, Že u stavábního výrobku
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vyrobeného výrobcem:

ZAPAbeton a.s.
Vídeňská 495,142 01 Praha 4
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ve výrobním závodě:

ZAPAbeton a.s.

Votice. lom, 259 0í Votlce
Autorizovaná osoba přezkoumala podklady předloŽené výrobcem, provedla počátečnízkoušku typu výrobku na vzorku posoudila
a
systém řÍzenívýroby a zjistila,
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Že yv9dený výro!9k splňuje poŽadavky související se základními poŽadavky výše uvedeného nařízenívlády
určenými

technickými speciÍikacemi:

238_STo/886-2bl2021 ze dne 3.9.2021, s platností do 3'9.2024, vydal QUALIF9RM, a.s.
Zákon26312016 Sb. atomovýzákon
Vyhláška sÚJB č. 42212016 Sb' o radiačníochraně a zabezpečeníradionuklidového zdroje

syslém řízení výroby odpovídá přísluŠnétechnické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na hh splňovaly

poŽadavky stanovené shora uvedenými technickým i specifikacemi a odpovídaly teótrňicre áokumentaci podle'$
4 odšt.
3 výŠe uvedeného nařízení vlády. Specifikace typů výrobku a identiÍikace dokhóůjsou uvedeny na zadní
straně tohoto
certiÍikátu.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu jsou Rozhodnutí o posouzení, která obsahují závěry zjišťováni a popis výrobku. tento
certifikát
zůstává v platnosti po dobu, po kterou se poŽadavky stanovené v technickýcň specifi'kaóích, na které'byl uveden
odkaz, nebo
výrobnl podmínky v místě výroby, či systém řízenívýroby, výrazně nezmění.
Autorizovaná osoba provádínejméně jedenkrátza 12 měsíců dohled nad řádnýň fungováním systému řízení výroby
v místě
výroby, g!.eoif vzorky výrobků v místě výroby, provádíjejich zkoušky a posuzujá, zda úastnosti úýrobku odpovíáaji
technickým
specifikacím podle ustanovení $5 odst. 4 výše uvedeného nařízenívlády. Pókud autorizovaná bsoba z;isii nedóstatky, je '
oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát'
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QUALIFORM' a.s.' Mlaý 67218, Bosonohy, 642 00 Bmo
QUALlFoRM - odbor posuzováni shody

Autorizovaná osoba č' 238
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Ao č.238

Rozsah stanoveného výrobku dIe certifikátu č. 238/c5/202íl886'1 í 9
Specifikace výrobku: Kamenivo pro dÉŽni stavby
Výrobek

Kamenivo pro konstrukčnívrstvy tělesa
Železničniho spodku - štěrkodrť 0/32 kv

Technická specifikace výrobku
(určená ČsN nebo

sr0)

238-ST0/886-2b12021

Technický předpis vztahujíci se
na výrobek
Zákon 263/2016 Sb.
atomový zákon;
Vyhláška Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost

č.42212016sb.
o radiačníochraně
a

zabezpečení

radionuklidového zdroje

