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Organizace: ostravské městské lesy a zeleň, s,no,
Rod,č./IC: 25876977
Adresa: Antonína Brože 312+ 70o 30 ostrava - Zábřeh
LHC/LHO: Statutární město ostrava rr
HospoonŘÍ v LEsÍcH V SOULADU s pozRoRvry crnlrtrnČl,tÍcn rnrÉruÍoerrruovRtlÝcH V DoKUMENru ,ČrsrÉHo
sysrÉvu CERTIFIMCE lrsů. (crcs 1003:2016), rrERÝ syl nn áruoĚ spt-ruĚruÍ poáóÁvrrt prič Jzr'rnr'r
MDoU PEFC
("PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTTFICATTON SCHEMES')
DNE 25.

2.2002.

lrsl'tÍ tvrur-rrr ;r souČÁsÍRrcronu .,Česrn REPUBLIKA" znsrupovRruÉHo sonuŽrnÍN vusruÍrŮ n
spnnvců
ust\ÍcH tvn:rrrŮ ČR, Z.s.P.o., rrenÝ ayl crnnrtrovÁru AKREDIToVANvIv n Ňorrri*ouoŇÝ' crmrtrnČruÍN
oncÁruru 3Ec INTERNATIoNAL, s'R'o. PoDLE cERTIrtrnČruÍcHrntrÉntÍorr'ŇóvÁŇVěrr..;éesrcrr'l
sysrÉuru
CERTIFIKACE rsŮ" 1crcs 1002:2016 A 1003:2016), :rNŽ ayl run áruoĚ spt-ruĚruÍ poznonvio pirc
Úirunlr MDoU PEF.
("PROGMMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTTFICAION SCHEMES.J DNE 25. 2.2002.
nrctsrnnČruÍ ČÍst-ocrnrrrIraru: ruH

onŽrel crnnrIrnru:

sonuŽeruÍ vmsrruÍrů n spnnvců ustlÍcH

PRAHA 6 - BŘEVNoV
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103/18

vn:errů ČR, z.s.p.o., gĚLoHoRsKA

274lg' 169 oo

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

roro osvĚoČrNÍwoÁvÁ: sonuŽrruÍ vLnsrnÍrŮ n spnnvcŮ rrsruÍcH un':rrrŮ
aĚLoHonsKA 274lg,169 o0 PnRHA o - sŘrvNov

ČR, z.s.P'o.

s purruosrÍ oD 1. 10. 2018 Do 30. 9. 2021 (PoKUD t'lrnÍ urotlČrruA PLATNosT nrctonÁulÍno ctnnnrnru)'
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Sdruženívlastníků a spravcÚ lesnlch majetkŮ CR, z.s'p,o'
V

PMZE dne l. 10. 2018

'..,']

Pro bližšíinformace o certifikátu, na

kteýje odkazováno

vtomto osvědčeni kontaktu1te prosím ceftiftkačnÍ orgán nebo

Vy'davatele osvědčení, keý zastupu,1é region. Tento dokument není certifikátem, ate

ýše uvedeného
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osíěačen,n,z"
,"
součástÍ certifikovaného regionu,
ostfdčenínedtlvá jeho dtžite|i žádná práva užíuattogo PrrC. Licenci iužíváningu prrc
)kk,l
], iožné_
loto
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nazákladě žádosti podané vlastnkem/oprávněným sub1bktem z certifikovaného re7ionu
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Tota asvědčeníie vYtištěno na PEFC certifrkouaném oaaíru.
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