
osVĚDČENÍ o ÚČnsrr vnrctotvÁlruÍ CERTIFIKAcI usŮ poolr ČesrÉrro sysrÉuu cERTIFIKAcE usŮ n pŘÍlortY z
rrcHrutcrÉno DOKUMENTU prrc scnvÁlrnÝcH nRoou PEFC (PRoGMMME FoR THE END9R5EMENT oF FoREsT

CERTIFICATION SCHEMES)

osvĚočenÍ o ÚčnsTI V cERTIFIKAcI LEsÚ

roro osvĚoČtuÍČ' 7733 swnzu:r' Žr

organizace: ostravské městské lesy a zeleň, s,r,o,
Rod,č,/IC: 25876977

Adresa: Antonína Brože 3724, 7o0 30 ostrava
LHC/LHO: 9tatutární město ostrava Ir

HospooaŘÍ v msÍcn V SoULADU s poŽnonvry crmrrrRČruÍcn rnnÉruÍ oerrruovRnÝcH V DoKUMENru ,ČesrÉno
sysrÉvu CERTIFIKAcE rsŮ" 1crcs 1003:2016), rrenÝ ayl nn áruoĚ spnĚnÍ poŽRolvrŮ perc uztrtÁl,t MDoU PEFc
("PROGMMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES'] DNE 25. 2.2002.

LEsNÍ tvruerer :e souČÁsÍ nrctoxu ,'Česrn REPUBLIKA" znsrupovnruÉno soRuŽrxÍrq vlqsruÍrŮ n spnnvcŮ
lrsruÍcH vruerrŮ ČR, Z.s.P.o., rrrnÝ ayl cemrtrovÁtl AKREDIToVANÝu e ruonrIrovnruÝu crnrrnrnČruÍu
ORGANEM 3Ec INTERNATIONAL, s.R.o. PoDLE cERTlrrrnČruÍcn rrurÉntÍ oerutlovRruÝcn ,crsrcýN sysrÉveu
CERTIFIKACE usŮ" 1crcs 1002:2016 A 1003:2016), :eNŽ syl run árnoĚ splltĚuÍ poznonvrŮ perc uztrtÁn nnoou pric
(?ROGMMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES') DNE 25. 2.2A02.

nectsrnnČruÍ ČÍst-o cemrIrRru: run - Lo4l2I

oRzrrl crmrIrnru: sonuŽeruÍ vusrNÍrŮ l spnnvcŮ lrsruÍcH vn:rrrŮ ČR, z.s.p.o., sĚLoF|oRsKÁ 274tg. 169 oo
PMHA 0 - aŘevruov

VYDAVATEL crmpIrRtu: 3Ec INTERNATIoNAL, s.R.o', HonluorvĚcHot-upsrn 518/68, 1o2 oo PMHA 10

roro osvĚoČrruÍ woÁvÁ: sonuŽrnÍ vnsnÍrů n spnnvcŮ rsruÍcH un:rrrŮ Čn, z.s.p.o.
eĚLoHonsKA 274lg, L6g oo PMHA o - gŘEVNov

s pLnnosÍ oD 1. 10. 2o2I Do 30' 9. 2024 (PoKUD rurruÍ uroruČruA PLATNoST nrcIoruÁulÍno crmnrnru).

5družení vlastníků

M
a správců lesních majetků ČR, z,s,p.o.

V PMZE dne 20. 9. 2021

.:i.x -l
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Pro btižší informace o ceftifrkátu, na keýje odkazováno vtomto osvědčení konbktujte prosím certifikační orgán nebo uý# uvedeného
vvday|tete osvědčen1 keÚ zastupuje region' Tento dokument není certifikátem, ale osválčenÍm, že lesní najetek ,ý;" ,,,a",ioiiii*" i,
součártí certifikovaného regionu. Toto osvědčení nedáVá Jého džiteli žádná práva uživat togo PEFC. Licenci iužíváni toga PEFCje možné získat

naaáklddě žádosti podané vtaďnkem/oprávněným subjekem z ceftifrkovaného regionu národnímu řídiďmu orgiínu prrc, &'

Toto osvěděení.ie wtiš.těno na 4EFC ceťtifrko|,a,,é,,, frapÍru,


