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

Zemědělská la,613 00 Brno

č;.urzuz t82234/2020 V Brně dne 1.10.2020

opRÁvnĚNÍ
provádět označování uvedené v článku 96 naŤízeni (EU) 20161203 l a opravovat dře, § ,ý materiál v souladu

sčlánkem 9'7 naŤízeni(EU)20161203l, vydané vsouladu sčláLrrkem 98 odst. l nař' 1.01612037, § 68 odst. l,
písm. a) zákona č. 32612004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších pře '-1 

"šky č. 612020, o ošetřování
nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo ;inlrcrr prean \p a (Intlmational standards for
Phytosanitary Measures) Pub. No. 15: Regulation of wood packaging mate, ,rational trade, 20l8. FAO, Rome

Identifikace oprávněné osoby: Kloboucká lesní s.r.o., Vl

Identifi kace zaíízení k ošetřování:

?

€,
163 31 Brumov-Bvlnice

Na základě místního šeření" ústního jedn' ,sky funkční způsobilosti, při které bylo zjištěno, že je uvedené

I.

II.

zaiízeni schopno plnit požadavky podl 21 cdených předpisů, úspěšném lykonání distančního testu znalostí a
dodání technologického postupu, prc V 

"oltoto zaíizeni prokžual splnění podmínek podle č1. 98 odst. 1 nařízení
(EU) 201612031 a § 68 odst. l pz .ona č. 32612004 Sb., o rostlinolékařské péči (zákon), ve mění pozdějších

aí k ošeťování a omačovat dřevěný obalor"ý materiál nebo dřevo.předpisů aje způsobilý provozl' §

Ill.Podklady pro rozl,

ovany pr/

fttí" 9 ""ar*lniza,nr"t"rn.plněniry
-.t 

laných teplot a dalších parametrů pro ošetření

IC 25532642

UKZUZ 176254/2020

ano
y 

dl.tuočnino t"rtu znalostí 29 9.2020

3ícký postup schválen usnesením UKZUZ 176277/2020

Výše uvedená oprávněná osoba je zapsána v rejsříku provozovateltÚXZÚZ v souladu s § 68 odst. 4 zákona
pod evidenčním číslem: CZ - OL1O2O OO533

Pro označování dřeva, dřevěného materiálu ajiných předmětů bude oprávněná osoba uživatznačku,jejíž součástí bude
čislo CZ - OS33 HT

Datum vydání: 1. 10.2020
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