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A ZKUSEBNI ústnv sTAvEBNí PRAHA, s.p.

Autorizovaná osoba 2O4
Rozhodnutí ÚNvtz č. 512017 ze dne 31 . 1 .2017

Pobočka 0200 - České Budějovice

č. 204 l C5 l 201 9 l o2o-0 4o7 67
V souladu s ustanovením 5 na ízeni vlády č. 16312002 Sb., kter m se stanoví technické požadavky na vybrané
stavebni v robky, ve zněni na ízeni vlády č. 312DO05 Sb. a na ízení vlády č, 21512016 Sb., autorizovaná osoba
potvzuje, že u stavebního vt robku

Cementová spárovací hmota pro fasádní cihelné pásky
typ / varianta: BriCk MiX SH

lčo:
adresa:
vyrobna:
zakázka.

vyrobce: :. .

Brickland s. r, o. i

25234765
Nepomucká 208, 326 00 Plzeň
1402007
Z 020 14 a267

p ezkoumala podklady p edložené v robcem, provedla počáteční zkoušku typu v robku na vzorku, vykonala
počáteční prověrku v místě u roby, posoudila systém ízení v, roby a zjistila, že

. uveden u robek splňuje požadavky související se základními požadavky v še uvedeného na ízení vlády
stanovené stavebním technick m osvěděením:
STO ě.020-040765 ze dne 1.4.2019 vydané autorizovanou osobou 204 s prodlouženou dobou platnosti do 30.
4. 2025 (prodloužení č. 020-046289)

. systém ízení v roby odpovídá p íslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby v robky uváděné na trh
splňovaly požadavky stanovené shora uveden m stavebním technick m osvědčením a odpovídaly technické
dokumentaci podle 4 odst. 3 v še uvedeného na izení,vlády

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o v Sledku certifikace č. 020-040766 ze dne 8, A.2019 a zpáva o
dohledu ě. 020-046290 ze dne 5, 5.2022, které obsahuji závéry zjišťování, ově ováni a v sledky zkoušek, základni
popis a pop . zobrazení ceňifikovaného v robku nezbytné pro jeho identifikaci, '

Tento certifikát byl poprvé vydán 8, 4. 2019 a,zťrstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve
stavebnim technickém osvědčeni, na které byl uveden odkaz, nebo,v robní,podmínky vmístě v, roby,či systém
ízení u roby v razně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaňá osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsícrj dohled nád ádn m fungováním systému ízení
v roby u rn robce; proÝádí zkoušky vzorkťl v robku 'á posuzuje, zda vlastnosti v robku odpovídají stavebňímu
technickému osvěděgní podle ustanovení 5 odst. 4 v še uvedeného na ízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá
autorizovaná osoba zprávu, kterou predá vi robgl

Osoba odpovědná,za správnos{ tohoto ce

České Budějovice, 5. května2022
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A ZKUSEBNl úsrnv STAvEBNí pRAHA

Autorizovaná osoba 2O4 podle rozhodnutí UNMZ č. 512017
Pobočka O2OO - České Budějovice

podle ustanovení zákona č.2a1997 Sb., o technick ch požadavcích na v robky a o změně a doplnění někter ch zákonrj,
ve znění pozdějších p edpisri, a 3, odst. 

#:,fiiJ 5irri;l3rÁ?3r";: 
,* znění na ízenívlády č. 31212005 Sb.

PRonLUfiWJE noBU PLATNO Tr
stavebního tec h n ického osvěděen i ě. 020 -0 40765

na v robek:

Cementová spárovací hmota pro fasádní cihelné pásky
typ / varianta: Brick Mix SH

.".
v robce: ' . __ .

Brickland s. r. o.
lčo:
adresa:

25234765
Nepomucká 208, 326 00 PIzeň

v robna: 1402OO7
zakázka: 2020140267

Autorizovaná osoba 2O4 prodlužuje dobu platnosti uvedeného stavebního technického osvědóení na dobu
do

30. dubna 2025

vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně ridajťr 'o technick eh vlastnostech v robku, jejich ťrrovni
a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavk m uveden m v na ízení vlády č. 16312002
Sb,, ve znění na ízení vlády é.31212005 Sb, a na ízení vlády é.21512016 Sb.

Prodlouženídoby p|atnostij9 y autorizované osoby evidováno pod číslem 020-046289. 
,"

Osoba odpovědná za správnost tohoto dokumentu:

České Budějovice 29. dubna 2022


