
Obec Běleč 391 43 Běleč 22
IČ 00582506

email info@obecbelec.cz
http://www.obecbelec.cz

tel. 381214530
IDDS 7wjajvb
Č.j.: OB/IN/2015/040

Rozbory vody – duben 2015

V Bělči dne 15. července 2015

Dne 13. dubna 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro krácené rozbory:

Název Mj Hodnota Běleč Hodnota Bzová Limitní hodnota Nejistota měření
Chemické a fyzikální zkoušky
Teplota °C 8,40 8,40 ± % 3,0
Dusičnany mg/l 16,00 26,00 50 max (MH) ± % 5,0
Dusitany mg/l 0,01 0,02 0,5 max (NMH) ± % 6,0
Amonné ionty mg/l < 0,05 < 0,05 0,5 max (MH) %
Pach přijatelný přijatelný
Barva mg Pt/l 2,00 3,00 20 max (MH) ± % 8,0
Zákal ZFn < 0,50 < 0,50 5 max (MH) %
CHSKMn mg/l 0,90 1,00 3 max (MH) ± % 16,0
Reakce vody (pH) 6,2 6,0 6 – 9,5 (MH) ± 0,1
Železo mg/l < 0,03 < 0,03 0,2 max (MH) %
Elektrická konduktivita mS/m 21,40 25,70 125 max (MH) ± % 4,0
Chlór volný mg/l 0,01 < 0,05 0,3 max (MH) ± % 6,0
Chuť přijatelná přijatelná
Mikrobiologické zkoušky
Intestinální enterokoky KTJ/100ml 0 0 0 max (NMH)
Koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 0 max (NMH)
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 0 max (NMH)
Počet kolonií při 22°C KTJ/1ml 10 9 200 max (MH)
Počet kolonií při 36°C KTJ/1ml 5 8 40 max (MH)
Radiologický rozbor
celková objemová aktivita alfa Bq/l < 0,032 < 0,041 0,2 (SH)
celková objemová aktivita beta Bq/l < 0,113 0,113 0,5 (SH) ± 10 %
objemová aktivita radonu 222 Bq/l 25,2 < 5,0 50 (SH) ± 12 %

Vysvětlivky: DH – doporučená hodnota, MH – mezní hodnota, NMH – nejvyšší mezní hodnota, SH – směrná hodnota.

Hodnocení k protokolu o zkoušce: 2015/V/000297 (vodovod Běleč):
Zkoušený vzorek splňuje v rámci stanovených ukazatelů kritéria vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění.

Hodnocení k protokolu o zkoušce: 2015/V/000296 (vodovod Bzová):
Zkoušený vzorek splňuje v rámci stanovených ukazatelů kritéria vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění.

Objemová aktivita radonu, celková objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta nepřevyšují směrné hodnoty,
které stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné informace jsou vystaveny na elektronické úřední desce.

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................
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ě!, otsl§T tp.*lý lfiZemědělská oblastní laboratoř, 257 28 Chotýšany
www. mydla rka.cz, myd larka@myd larka.cz

tel./fax:317 796 218, mobil:725 719 111
Laboratoř se účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek týkajících se oblastijejí činnosti

Protokol o zkoušce: 2015N1000297

Místo odběru
Odebral

Běleč 11

Vlachová
Vlachová

Zákazník
Ulice
Město
Psč

Telefon

E mail

Obec Běleě
Béleč22
Mladá vožice
391 43

Datum příjmu
Datum odběru

Datum dokončení

13,4.2015
13.4.2015
20.4.2015

381 214 530

info@obecbelec.czKasifikace vzorku pitná voda

akreditovaný odběr
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Chem.a fyz. zkoušky
Teplota

Dusičnany

Dusitany

Amonné ionty

Pach

Barva

Zákal

CHSKMn

Reakce vody (pH)

železo

Elektrická konduktivita (Vodivost)

Chlór volný

chuť

Mikrobiologické zk.

koliformní bakterie

Escherichia coli

lntestinální enterokoky

Počet kolonií při22"C

Počet kolonií při 36"C

,c

mg/l

mg/l

mg/l

mg Pťl

ZFn

mg/l

mg/l

mS/m

mg/l

8,40

16,00

0,01

< 0,05

přijatelný

2,00

< 0,50

0,90

6,2

< 0,03

21,40

0,10

přijatelná

0

0

0

,10

5

t 3,0%

t 5,0%

t 6,0%

Yo

i 8,0%

%

! 16,0%

t 0,1

oÁ

t, 4,0o/o

r 6,0%

soP V14

soP V8

soPW

soP V6

soP V22

soP V2

soP V3

soP V5

soP V4

soP V9

soP V10

soP V1

soP V22

soP V1 1

soP Ví í

soP V12

soP Ví3

soP V13

50 max(MH)

0,5 max(NMH)

0,5 max(MH)

20 max(MH)

5 max(MH)

3 max(MH)

6 - 9,5 (MH)

0,2 max(MH)

125 max(MH)

0,3 max(MH)

KTJ/100ml

KTJ/'I00ml

KTJ/100ml

KTJ/Iml

KTJ/Iml

0 max(MH)

0 max(NMH)

0 max(NMH)

200 max(MH)

40 max(MH)

Stránkačíslo: 1/2
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Hodnoty označené " ! " nesplňují kriteria dané vyhláškou nebo směrnicí, označené "." se odchylují od doporučené hodnoty
Uvedené rozŠÍřené nejistoty měřeníjsou souěinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spoleh|ivosti
PřibliŽně 95%, nezohledňují vlivy odběrů vzorků. Protokol může být reprodukován jedině celý, jeho části pouze se souhlasem zkušební laboratoře.
Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, uvedených v tomto protokolu. Hodnota Vápník a hořčík ve vodách = furdost celková.
Manipulace se vzorkem dle SD08. " Metody takto označené nejsou předmětem akreditace.
U vzorkŮ neodebíraných laboratoří, neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy, odběr vzorku laboratoří dle Sop:
Odběr vzorku pitných,teplých a podzemních vod laboratoří dle SOPV14, bazénových dle SOPV28. odběry dle plánu vzorkování.
Vysvětlivky: DH - doporuěená hodnota, MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota
< výsledek je pod mez detekce (stanovitelnosti), > výsledek je vyšší než uvedená hodnota, SOP standardní operaění postup

V Chotýšanech dne: 20.4.2015 10:41:28 václava vlachová

vedoucí laboratoře

Stránkačíslo: 2/2
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Zemědělská oblastn í laboratoř, 257 28 Chotýšany
www. mydlarka.cz, myd larka@mydlarka.cz

teUfax:317 796 21B, mobil:725 719 111
Laboratoř se účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek tlýkajících se oblastijejí činnosti

Hodnocení k protokolu o zkoušce: 2015Nl000297

Zkoušený vzorek splňuje v rámci stanovených ukazatelů kritéria

Vyhlášky é,25212004 Sb. v platném znění

V Chotýšanech dne: 20.4,2o15 10:41:28 václava vlachová

vedoucí laboratoře

stránka číslo:
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zdravotní ústav se sídlem v ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná čIA
Partyzánské náměstí 7,702 a0 Ostraya

PRoToKoL č. 1792212015

0 4 -05- 2015

oB/sT/2o túlx6

Zákazník : Mydiářka a,s.

Zemědělská oblastní laboratoř
257 28 Choýšany

Číslo zakázky :

Příjem yzorku :

Vyšetření vzorku :

Číslo jednací :

Číslo spisu :

Spisový znak :

11314
14"4.2015 14:30
14,4.2015 " 20.4"2a15
ZIJl35436l2010
S-ZU1354361201a
4.0.3

Císlo objednávky : J0023A10

" Limit
V"v-hláška č. 30712002 Sb. v plarném znění, příloha 10, tabulka č.4 (Směmé hodnotv objemor"ých aktivit v dodávané
vcdě), pitná voda pro veřejné zásobování, balená pramenitá voda a balená pitná voda

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Poznámka k radiologickému rozboru :

Povolení činrrosti vydal Státní ústav pro jadernou bezpečnost (SÚJB) pod č j. SÚJB,&.CHK/ 1481412010 na dobu
neurčitou.
Spektrometr k měření objemové aktivity radonu 222byl ověřen Česk_Ým metrologic§m institutem die Potvrzení
o ověření stanoveného měřidla 1054-PS-40060-14 s platností do 31.12.20t6.
Zkoušku provedl Ing. Ivan Herič.

Vyhodnocení rnýsledku měřeni je prováděno dle Doporučení SUJB - Měření a hodnocení obsahu přrrodních
radionuklidů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování pitnou vodou. 2l20I2.
Dodavatelé pitných a balených vod - výsled§ měření jednotliv_vch vzorků oznamte SÚrS ao ] měsíce od jejich
obdržení"

Sti - (směmá hodnota) ukazatel nebo kriterium pro posouzení úrovně radiační ochrany, které se použije v případě, kdy
nejsou dostupné podrobné úclaje o r.ykonávané činnosti vedoucí k ozáření nebo o prováděném zásahu, které by
umožňovaiy áodnotit optimalizaci radiační ochrany pro jednotliv.ý případ (zákon č. I8l1997 Sb" ve znění pozdějších
předpisů).

Lpřesnění SOP :

SoP oV 806

SoP oV 807

SoP oV 808

AZL 1393

(CSN 75 7611)

(čSN ?5 7612)

(čSN 75 7624)

Vzorek číslo : 35295
Datum odběru : 13.4.2015 Čas odběru :14:30
Název vzorku : pitná voďa - 297Y
Místo odběru : OÚ Běleč, Běleč, č,p. 11

Matrice : voda pitná
Vzorkoval : Mydlářka a.s. - pí. Vlachová
Způsob odběru : bodolry vzorek

l oclhěrrr : rar]io]osick\i rozbor n] č.30'712002 Sb. v olatném mění. nříl l

Výsled§ zkoušení - radiologický roztror

[rkazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP použitá metoda Neiistota
celková obiemová aktiv ta alfa <0.032 Bq/l 0.2 íSH) .A SoP oV 806 6

celková obiemová akivita beta , <0.i 13 Bq/l 0.5 (SH) A ]sop ov goz 6

ol"liemová aktivita radonu 22?- ).5 ) Bo/1 50 íSH) A SoP oV 80R 6

Protokol č. 1792212015 Strana 1 l 2



NIísto provedení zkoušky (pracoviště) :

(6) - analýzy provedeny pracovištěm Jihlava (Vrchlického 57, 587 25 Jihlava)

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovaná zkouška
< - výsledek pod mez detekce, > - vlsledekje lryšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkaji pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovatjinak než celý"

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měřeni a koeficientu rozšíření le2, což odpovídá hladině

spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

--4
-.*,Lc___r-
Ing. l&an Herič

osoba s pověř€ním statutámího orgánu

Vedoucí CHL :

Kontrolova| :

Protokol vyhotovil:
počet stran:
Dne:

Doškářová Šárka, RNDr.
Medová Lucie
Medová Lucie
2
22.4.2015

an1 a serusu

AzL 1393 Protokol č" 17922/2015 Strana2l2



zpn{vorxí úsrAv sE sínrpnn v osrnavĚ
Centrum hygienických laboratoří, pracoviště Jihlava, Vrchlickéh o 57, 587 25 Jihlava

tel.: 567 574770,567 574768
e-mail: ivan.heric@zuo:la..cz wlvw.zuoya.cz

Hodnocení výsledků vyšetření vzorku č. 352951201,5

Na základě zadání v objednávce bylo provedeno vyšetření vzorku a vyhodnocení výsledků
v rozsahu zékladního rozboru dle Vyhlášky SÚ;n ě30112002 Sb. v platnémznění. Vyhodnocení
výsledků bylo provedeno dále dle Doporučení SÚJB - Měření a vyhodnocení obsahu přírodních
radionuklidů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování pitnou vodou, 212012"

OBJEMOVÁ arrlViTA RADONU nepřevyšuje směrnou hodnotu 50 Bqll, kterou stanoví
r,yhláška SÚie č.30712002 Sb., ve zněrupozdějších předpisů"

CELKOVÁ OBJEMOVÁ arrrVITA AI.FA nepřevyšuje směrrrou hodnotu O,2Bqll,kterou
stanoví v_vhláška SÚm č.30712002 Sb., ve zněnípozdějších předpisů.

CELKOVÁ OBJEMOVÁ arrrVrTA BETA nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,5 Bq/l, kterou
stanoví lyhláška SÚrn č.30712002 Sb., ve zněnípozdějších předpisů.

V Jitrlavě 22.4.2015
žř"--_r_
In§"Ivan Hřrič

osoba s pověřením statutámího orgánu
a zvláštní odbornou zpťrsobilo stí

Zdravotní ústav ,te r.ídtEnn ,, i}§lrávě
Ce.*!rum hygie.nckýr,n l*boratď ryacr:vŇé Jihlava

Vrchlickóho 57, §87 2:'i ,:ihiava :
telď*l: 567 57n'?7a .rr ,. ,,;.;lj, 3Sl,r1,6. ).
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čj" ú§/.sTlP;§l§Itl:OZemědělská oblastní laboratoř, 257 28 Chotýšany
www. mydla rka.cz, myd larka@mydlarka. cz

tel./fax:317 796 218, mobil:725 719 111
Laboratoř se účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek !ýkajících se oblastijejí činnosti

Protokol o zkoušce: 2015N1000296

Bzová 29, Hájkovi

Vlachová
Vlachová

Místo odběru

Odebral
Příjem provedl:

Zákazník
Ulice
Město
PsČ

Obec Běleě
Béleó22
Mladá vožice
39í 43

Datum příjmu
Datum odběru
Datum dokončení

13.4.2015
13,4.2015
20.4.2o15

381 214 530

info@obecbelec.czKlasifikace vzorku pitná voda

akreditovaný odběr

Chem.a fyz. zkoušky
Teplota

Dusičnany

Dusitany

Amonné ionty

Pach

Barva

Zákal

CHSKMn

Reakce vody (pH)

železo

Elektrická konduktivita (Vodivost)

Chlór volný

chuť

Mikrobiologické zk.

koliformní bakterie

Escherichia coli

lntestinální enterokoky

Počet kolonií píi 22'C

Počet kolonií při 36"C

,c

mg/l

mg/l

mg/l

mg PVl

ZFn

mg/l

mg/l

mS/m

mg/l

8,40

26,00

0,02

< 0,05

přijatelný

3,00

< 0,50

,1,00

6,0

< 0,03

25,70

< 0,05

přijatelná

50 max(MH)

0,5 max(NMH)

0,5 max(MH)

20 max(MH)

5 max(MH)

3 max(MH)

6 - 9,5 (MH)

0,2 max(MH)

125 max(MH)

0,3 max(MH)

r. 3,o% soPV14

t 5,o % soP V8

r 6,0% soPW

% soPV6

soP V22

t 8,o % soP V2

% soPV3

! 16,0% soPvs

t 0,1 soPV4

% SOPV9

t 4,o% soPv1o

% soPVí

soP V22

KTJ/100ml

KTJ/100ml

KTJ/100ml

KTJ/Iml

KTJ/Iml

0

0

0

9

8

0 max(MH)

0 max(NMH)

0 max(NMH)

200 max(MH)

40 max(MH)

soP V1 1

soP V1 í

soP V12

soP Ví3

soP V1 3

Stránkačíslo: 1 / 2



@eriadanévyhláškounebosměrnicí,označené''.''seodchylujíoddoporuěenéhodnoty
Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření l<=2, coŽ odPovídá hladině sPolehlivosti

přibližně 95%, nezohledňují vlivy odběrů vzorků, protokol může být reprodukován jedině celý, jeho Části pouze se souhlasem zkušební laboratoře.

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, uvedených v tomto protokolu. Hodnota Vápník a hořČÍk ve vodách = tvrdost celková.

Manipulace se vzorkem dle SD08. 'Metody takto označené nejsou předmětem akreditace,.

U vzorků neodebíraných laboratoří, neruěí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy. Odběr vzorku laboratoří dle SOP:

odběr vzorku pitných,teplých a podzemních vod laboratoří dle SOPV14, bazénových dle SOPV28. Odběry dle plánu VzorkovánÍ,

Vysvětlivky: DH _ doporučená hodnota, MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota

< výsledek je pod mez detekce (stanovitelnosti), > uýsledek je vyšší než uvedená hodnota, SoP standardní operaČní postup

V ChoSýšanech dne: 20.4.201 5 10:33:24 václava vlachová

vedoucí laboratoře

Stránkačíslo: 2 / 2
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Zemědělská oblastní laboratoř, 257 28 Chotýšany

www. mydlarka,cz, myd larka@mydlarka. cz
tel,/fax:317 796 218, mobil:725 719 111

Laboratoř se účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek týkajících se oblastijejí činnosti

Hodnocení k protokolu o zkoušce: 2015Nl000296

Zkoušený vzorek splňuje v rámci stanovených ukazate!ů kritéria

Vyhlášky ó.25212004 Sb. v platném znění

václava vlachová

vedoucí laboratoře

stránka číslo:
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Zákazník : Mydiářka a.s.

zemědělská oblastní laboratoř
257 28 Chot}šany

Císlo zakázky :

Příjem yzorku :

Vyšetření vzorku :

Číslo.1ednací :

Číslo spisu :

Spisový znak :

11314
14.4.2015 14:30
14.4"2015 - 20"4.2015
Zul3543612010
S-ZU135436l201a
4.0"3

Císlo objednávky : J0023A10

* Limit
V,l'hláška č. 30712002 Sb. v plalném mění, přiloha 10. tabulka č"4 (Směrné hodno§ objemových aktivit v doclávané
vodě). pitná vrrda pro veřejné zásobování" balená pramenitá voda a balená pitná voda

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Poznámka k radiologickému rozboru :

Povolení činnosti Ýydat Stáfuí ústav pro jadernou bezpečnost (StjJB) pod č j. SÚJB/RCHK l1481112}10 na dobu
neurčitou.
Spektrometr k měření objemové aktivity radonu 222byl ověřen Čes§m metrologic§m institutem dle Potvrzení
o ověření stanoveného měřidla 1054-PS-40060-14 s platností do 31.12.2016"
Zkoušku provedl lng. Ivan Herič.

Vyhodnocení v]sledku měření je prováděno dle Doporučeni Sť;m - N,Iěření a hodnocení obsahu přírodních
radionukiidů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování pitnou vodou, 212012.
Dodavatelé pitných a balených vod - v}sled§ měření jednotlir.}ch vzorkri omamte SÚin ao 1 měsíce od jejich
obdrženi.

SH - (směrná hodnota) ukazatei nebo kriterium pro posouzení urovně radiační ochrany, které se použije v připadě, kdy
nejsou dostupné podrobné údaje o vykonávané činnosti vedoucí k ozáření nebo o prováděném zásahu, které by
umožňovaly zhodnotit optimalizaci radiační ochrany pro jednotlivý případ (zákon č. 181199'1 Sb" ve zrění pozdějších
předpisů)"

Upřesnění SOP :

SoP oV 806

SoP oV 807

SoP ov 808

AZL 1393

(čSN 75 761 1)

(čSN 75 7612)

(čSN 75 7624)

po§Lo DNE

.,,ť '| "l,,,.§ \V/ /.
_š_\š:2z-_ffiÉ7.,§-:
Z,í,fi],'.§

zd,ravotní ústav se sídlem v ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA
Partyzánské náměstí 7,702 00 Ostrava

PRoToKoL č. l79nnaÉ

čj. @$isT/zo{

porlle ČSN E]Y ISOIIEC 17025

Vzorek číslo : 35294
Datum odběru : 13.4.2015 Čas odběru:15:20
Název vzorku ; pitná voda -296V
Místo odběru : OÚ Bclee , Bzová - Hájkovi
Matrice ; voda pitná
Vzorkoval ; Mydiářka a.s. - pí" Vlachová
Způsob odběru : bodol} vzorek
Účet odběru : radiolosickÝ rozbor pitné vodv dle Vvhláškv č.30712002. Sb. v oiatném znění_ oříl.

Výsled§ zkoušení - radiologický rozbor

--úcelková obiemová alcivita alfa <0.041 ] eqn i o.z rsHl ] a SoP oV 806 6

celková obiemová aktivita beta 0,113 Bq/l l o"s rsHl Il SoP oV 807 6 1i0%
obi emová aktjvita radonu 222 <5.0 ] Bqll l 50 rSHr l e SoP oV 808 6
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Nlísto provedení zkoušky (pracoviště) :

(6) - analýzy proyedeny pracovištěm Jihlava (Vrchlického 57, 587 25 Jihlava)

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - v}sledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků,

Bez pisemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovatjinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k:2, což odpovídá hladině

spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňuji vliry odběrů vzorků.

,
.>{.<-^s-
Ing. Iri}an Herič

osoba s pověřením statutárnfto oígánu

Yedoucí CHL :

kontroloval :

Protokol vyhotovil:
počet stran:
Dne:

Doškařová Šárka, RNDr,
Herič lvan, Ing"

Medová Lucie
2
22.4.2015

^ZL 
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zpRAvornií úsrAv SE sínrnna v osrnavĚ
Centrurn hygienických laboratoří, pracoviště Jihlava, Vrchlického 57, 587 25 .íihlava

tel.: 567 574778,567 574768
e-rnail: ivan.heric@zuorra.cz w-!yw.zuoya.cz

Hodnocení výsiedků vyšetření vzorku č. 3529412015

Na zákiaclě zadéní v objednávce bylo provedeno r,yšetření vzorku a vyhodnocení výsledků
v rozsahu základního rozboru dle Vylrlášky SÚJn il0712002 Sb. v platném znění. Vyhodnocení
v.ýsledků bylo provedeno dále dle Doporučení SÚJB - Měření a vyhodnocení obsahu přírodních
radionuklidů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování pitnou vodou, 212012.

OBJEMOVÁ arrrVrTA RADO}.{U nepřevyšuje směrnou hodnotu 50 Bqll, kterou stanoví
vyhláška SÚlg č. 30] 12002 Sb., ve zněnípozdějších předpisů.

CELKOVÁ OBJEIvíOVÁ,qKrIViTA ALFA nepřevyšuje směmou hodnotu 0,ZBqll,kterou
stanoví vyhláška SÚin č. 301l20O2 Sb., ve zněnípozdějších předpisů.

CELKOVÁ OBJEMOVÁ arrIVtTA BETA nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,5 Bqil, kterou
stanoví vyhláška SÚig č.30712002 Sb., ve zněnípozdějších předpisů"

V Jihlavě 22"4.2015
-4Jr,_ý
Ing.Ifuan Herič

osoba s pověřením statutárního orgánu
a zvláštní odbomou zpťrsobilostí

.i rav,*tní ťtsinrr s+ grjl*rrr v {)stravi:
|:Ťfii!"úm i.;v5ii+rlcktich laix+*itil rlr*eavi*tě $hlayi;

Vrchlick$h* 57. i87 ;,];,, ,,Jjhlar.la ::
.lhíon; §§7 57 4 77 a : inai l: iihiavaSzu"r:z rii


