osVĚDČENÍ o ÚČnsn vnectoxÁulÍ cERTIFIKAcI rsŮ poole ČrsrÉnosysrÉuu cERTIFIKAcE msŮ a pŘÍlorv z
rrcnrurcrÉHo DoKUMENTU perc scnvÁleuÝcn nnoou PEFC (PRoGMMME FoR THE ENDoRsEMENT oF FoREsT
CERTIFICATION SCHEMES)

osvĚočrNÍo ÚčnsTI V cERTIFIKAcI LEsŮ
roro osvĚoČeNÍČ'2o3 swnzu:e.

Že

organizace: ostravské měsaké lesy a zeleň, s,r.o.
Rod.ě,/IC: 25876977
Adresa: Antonína Brože 312+ 700 30 ostrava
LHC/LHO: Statutární město ostrava r
HospoonŘÍ v usÍcn V soULADU s poznoevry crmrrrnČruÍcnrnnÉruÍoerttlovenÝcH V DoKUMENru 'cesrÉHo
sysÉuu cERTIFIKAcE t-ssŮ" 1crcs 1003:2016), rrrnÝ ayl run árnoĚ spt-nĚnÍ poŽnonvrŮ perc uzruÁru MDoU PEFc
('PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES'] DNE 25. 2.2002.

nsruÍ uRlrrrr :e soucnsÍ nrctoltu ,,Česrn REPUBLIKA" znsrupovnruÉno sonuŽeruÍN vLnsnÍrŮ n spnnvců
lrsruÍcn vrurrrŮ Čn, z.s.p.o., rreRÝ syl ctmrIrovÁru AKREDIToVANÝv n ruolnrovlruÝrv cemnrnČruÍv
oncÁrueN 3Ec INTERNATIoNAL, s'R.o. PoDLE cERnrrrnČruÍcn rrurÉruÍoerrruovnruÝcn .ČesrcÝv sysrÉuept
CERTIFIIGCE lrsŮ" 1crcs 1002:2016 A 1003:2016), :rNŽ ayL Nn árLqoĚ spulĚtvÍ poŽnoavrŮ perc uzNÁru MDoU PEFc
("PROGMMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES') DNE 25. 2.2002.
nrcIsrnnČruÍ ČÍst-ocemrIrltu: run _ Io4/2I

onzrel cennrIrntu:
\^/DAVATEL

sonuŽeruÍ vLasrruÍrŮ n spn,cvcŮ msruÍcH

PRAHA o. aŘevNov

crRnRrRtU: 3Ec

ururrrŮ Čn' z.s.p.o., gĚLoHonsKÁ

INTERNATIoNAL, s.R.o., noRnovĚct.tot-upsrn 518/68, 1o2 oo PMHA 10

roro osvĚoČrtlÍwoÁvÁ: sonuŽrruÍ vr-asnÍrů n spnnvců rsruÍcn un:rrrŮ
aĚLoHonsKA 274lg,

s

purnosÍ oD 1. 10. 2021

274tg.169 oo

L6g oo

Čn, z.s.p'o.

PMHA o - aŘEvt\ov

Do 30' g,2024 (PoKUD neruÍ uroruČruA PLATNosT nroIoruÁlruÍuo ceRrrrIrnrul.

Sdruženívlastníkůa správců lesních majetků ČR, z's'p,o.
V

PMZE dne 20. 9. 2021
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Pro btÍNíinfornace o certifikátu, na keýje odkazováno vtomto osvědčen(, kontaktujte prosím ceřtin*ačníorgán nebo wjše uvedeného
dokyment není certÍflkátem, ate osvědčením, že tesní naietěk uýšéwedenéha vlas.iltka je
vdaygt1fe osuědčení-kterýnstupuie region.
-re:b
součástÍ certifikovaného regionu' Toto osvěcčení
nedává jeho držiteti žádná práva už:vat logo PEFC. Licenci kužíwjníloga PEF: )é možnézísiat
nazákladě žádosti podané vlastnkem/oprávněným subjektem z certifikovaného regionu národnínu říd!ďmu opánu PEFC v Ča'

Toto osvědčení ie Wti#ěno na ?EFC ce,tÍfikauaném Bapíru.

