osVĚDČENÍ o Úcnsn v nrctoltÁlt'tÍ cERTIFIKAcI rcsŮ poolr ČrsrÉnosysrÉNu cERTIFIKAcE lrsŮ n pŘÍt-oHy z
rrcnrurcrÉno DoKUMENTU prrc scnvÁlrruÝcn Rnoou PEFc (PRoGMMME FoR THE ENDoRSEMENT oF FoREsT
CERTIFICATION SCH EMES)

osvĚočrNÍo ÚčnsTI V cERTIFIKAcI LEsŮ
roro osvĚoČt,tÍČ,2o3 swnzu:r' Žr

organizace: ostravské městské lesy a zeíeň, s,r.o'
Rod.č'/IC: 25876977
Adresa: A, Brože 372+ 7oo 30 ostrava - Zábřeh
LHC/LHO: ostravské městské lesy
HospoonŘÍ v tsÍcH V soULADU s poŽeoRvry cennrIrnČrvÍcnrnnÉruÍornruovRruÝcH V DoKUMENru ,ČesrÉno
sysrÉNu cERTIFIKAcE rcsŮ" 1crcs 1003:2016), rreRÝ eyL nn árLloĚ splruĚruÍ poŽlonvrů perc uztrtÁtrt MDoU PEFc
("PROGMMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES'J DNE 25. 2.2002,

usruÍ Nrurrrr:e souČÁsÍREGIoNU,,Česxn REPUBLIKA" zRsrupovltrtÉno sonuŽtruÍu vusnÍrŮ n spnnvcŮ lEsruÍcrt
ururrrů ČR, Z.s'P.o., rrrnÝ ayl crRnrIrovÁru AKREDIToVANÝv n ruolrlrovnnÝu crnnpIrnČruÍv oRcÁruru lrc
INTERNATIoNAL, s.R'o. PoDLE cERTlflrnČnÍcn rnnÉruÍoennovnruÝcn 'crsrcýu sysrÉueu cennnrnce usŮ.
(CFCS 1002:2016 A 1003:201o), :rruŽ BYL NA áruoĚ spt-tttĚtrtÍ poŽlonvrů perc uznÁn MDoU PEFC (.PRoGMMME
FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES'J DNE 25. 2.2002.

nrctsrnnČnÍ ČÍslocrnnrtrRru: ruH

-

1o3/1B

onŽrrel cennrIrRtu: sonuŽrruÍ vusrruÍrů n spn,qvců tsruÍcn Nn:rrrŮ Čn, z's.p.o., aĚLoHonsKÁ 274tg'
PRAHA o - gŘrvN|ov

VYDAVATEL

cennrtrRtu:

169 oo

3Ec INTERNATIoNAL, s.R.o., nonruovĚcHot-upsrn 518/68, 1o2 oo PMHA 10

roro osvĚoČenÍ woÁvÁ: sonuŽrruÍ vL,qsrruÍrŮ n spnnvcŮ rsruÍcH un:rrrŮ

Čn, z.s.p.o.

sĚLoHonsKA 27419,169 oo PRAHA o - aŘEvt\ov

s pl.qrNosTÍ oD 1. 10. 2018 Do 30'9' 2027 (PoKUD

rurruÍ

uroruČrNA PLATNosT nrcIoruÁlruÍno

crnnnrnru).
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čŘ, ).s,p.o,

V PMZE dne 1. 10. 2018

Pro bližšíinformace o certÍftkáfu, na kteý je odkazováno v tomto osv&čen[, kontaktujte prosím ertifrkačnÍ orgán nebo vfie uvedeného
vydavatete osv&čení, kteý zastupuje region, Tento dakunent není ceftifikiitem, ate osváIčenín, že tesní majetek ýše uvedeného vlastnÍka
sou&í certifikovaného regionu, Toto osválčenÍnedává jeho držiteti žádná práva užíVattogo PEFC' Licenci k užíwinítoga PEF: je nažné zbkat

ft

na záktadě žádosti podané vtastnkem/oprávněným

subjekten z ceftifikovaného regionu národnímu řídicímuargánu PEFC v čR.

Teto ttsvěděeníjc vytištěae ,'!a pEF€

cerťiftkovaném papíru'

