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osVĚDČENÍ o ÚČnsn VREGIoNÁLNÍ cERTIFIKAcI LEsů PoDLE ČrsrÉno sYsTÉMU cERTIFIKAcE LEsŮ A PRÍLoHY 7
TECHNIcKÉHo DoKUt\,lENTU PEFC scHVÁLENÝcH MDoU PEFC (PRoGRAMME FoR THE ENDoRsEMENT oF FoREsT

CERTIFICATION SCHEMES)

osvĚočrNÍ o ÚčnsTI V cERTIFIKAcI LEsŮ

roro osvĚoČrNi Č, 2o3 swnzu:r' Žr

organizace: ostravské městské lesy a zeleň, s,r,o,
Rod.č,/IC: 25816977

Adresa: Antonína Brože 3724, 70o 30 ostrava . Zábřeh
LHC/LHO: 9tatutární město ostrava I

nospoonŘÍ v lrsÍcn V soULADU s poŽnonvry crmrIrnČl'tÍcn rnrrÉmÍ orrtruovnruÝcH V DoKUMENru trsrÉno
svsrÉvu cERTIFIKAcE rcsŮ" 1crcs 1003:2016), rrenÝ syl rua árLnoĚ spt-trtĚtttÍ poŽnonvrŮ prnc uzruÁn MDoU PEFc
("PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES') DNE 25. 2.2002,

t-EsruÍ un:rrrr :r souČÁsrÍ RecIoltu ,,Črsrn REPUBLIKA" zRsrupovltlÉrto sonuŽrruÍM vLAsrNÍrŮ n spnlvců
lrst'tÍct.t tvR:rrrŮ ČR, Z.s.P.o., rrtRÝ syl crnlrrrovÁru AKREDIToVANÝu n ruolnrovnruÝN crnnrrrnČruÍu
oncÁnru 3Ec INTERNATIoNAL, s'R.o. PoDLE cERTIrIrnČruÍcH rnIrÉruÍ orrIruovRllÝcH .ČrsrcÝrv sysrÉueu
CERTIFIKACE lrsů" (crcs 1002:2016 A 1003:2016), :rruŽ nyl tu árLnoĚ splruĚnÍ poznonvrŮ prrc uzl'tÁtrt MDoU PEFC
("PROGMMME FOR THE ENDORSET4ENT OF FOREST CERTTFTCATTON SCHEMES',) DNE 25. 2.2002.

nrcrsrnnČruÍ ČÍst.o cemrrrRru: ruH _ 1o3/1B

onŽrrl crnnnrnru: sonuŽeruÍ vusrruÍrŮ a spnnvcŮ lrsruÍcu un:errů Čn, z.s.p.o., aĚloHoRsrÁ 274tg,169 oo
PMHA 6 - BREVNOV

VYDAVATEL crmrIrRtu: 3Ec INTERNATIoNAL, s.R.o., nonruouĚcnolupsrn 518/68, 1o2 oo PMHA 10

roro osvĚoČrruÍ woÁvÁ: sonuŽrruÍ vusrruÍrů n spnnvců lrsruÍcn un:rrxů ČR, z's.p.o.
gĚLoHonsKA 27419' 169 oo PMHA o - sŘrvNov

s pnrnosrÍ oD 1. 10. 2018 Do 30' g.2o2I (PoKUD t'lrruÍ uroruČrruA PLATNoST nrctotrtÁltrtÍHo crmrIrnru).

saÁi||Liiiil: )

V PRAZE dne 1. 10. 2018 &
Ť.ffi

Pro btt'žšíinfonnace o certiftkátu, na kteý1é odkazováno vtomto osvědčení kontaktujte prosím cěftifikačníorgán nebo ýše uvedeného

vydavatete osvědčení, kter,ý zastupuje region. Tento dokunent není certifikátem, ate osvědčenÍm, že tesní majetek Úše uvedeného vtastnka je
součástí cettifikovaného regionu' Toto osvědčení nedává jeho dtžiteti žádná práva užívat logo PEFC' Licenci kužíVání toga PEFC je nožné získat

nazáktadě žádosti podané vlastníken/opráVněným subjektem z ceftifikovaného regionu národnímu ildicímu orgánu PE?C v čR'

Toto gsulědčení ie trutÍštěno na PEF€ @rtifikovanérn paEiru,


