
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin

Zemědělská \a,613 00 Brno

č 1.ut<,zuz t 8 2 2 3 4/202 0 O Jrně dne 1,10.2020

opRÁvNĚní
provádět označování uvedené v článku 96 naŤizet,i (EU) 20L6l2031 a op ;r^ Jřevěný obalol} materiál v souladu

s článkem 97 nařízeni (EU) 20161203l, lydané v souladu s článkem 98 Y .aiizeni (EU) 201612031, § 68 odst. 1,

nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo iinýc'_ .étů a ISPM (International Standards for
Phytosanitary Measures) Pub. No. 15: Regulation of wood pu.tugin, (' j in international trade, 20l8. FAO, Rome

písm. a) zákona č. 32612004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve zněni pozdi edpisů, vyhlášky č,6/2020, o ošetřování

ldentiíikace oprávněné osoby: Kloboucká lesní s.r.o., J

Identifikace zaíízení k ošetřování:

32l, 7 63 3 1 Brumov-Bylnice

sušórna dřeva

l 58.1 59, 80I, 259, 20I9-03

Na základě místnílro šetření, ústního jednání u "' § .unkční způsobilosti, při které bylo zjištěno , že je uvedené

I.

u.

(EU) 2a|6l2031 a § 68 odst. 1 písm. a) zákc § .612004 Sb., o rostlinolékařské péči (zákon), ve mění pozdějších
předpisů a je způsobilý provozovat zařizeni| - ,éni a omačovat dřevěný obaloqý materiál nebo dřevo.

zařizení schopno p|nit požadavky podle uýše u
dodání technologickóho postupu, provozovatel,

IV. Výše uvedená o
pod evidenční,

Pro označování dřeva,
ěislo: CZ - 0533 HT

,n předpisů, úspěšném vykonání distančního testu malostí a
aŤizeniprokázal splnění podmínek podle čl. 98 odst. 1 nařízení

k splnění stanovených požadavků

IČ 25532642

UKZUZ l76254/2020

ch parametrů pro ošetření ano

,ostí 29, 9. 2020

šnesenlm UKZUZ l76277/2020

. osoba je zapsánav rejstříku provozovateltlÚXZÚZ v souladu s § 68 odst. 4 zákona
. cz _ 011o2o oo533

éného materiálu ajiných předmětů bude oprávněná osoba užívat značku, jejíž součástí bude

Datum vydání: 1. 10.2020

III.Podklady pro rozhodnutí:

Registrovaný provozovatel

Místní šetření a ústní jednání za

Dosažení požadovaných teplr

Vypracování distančního

Technologický postup sct
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