V Praze

RoZHODNUTI

ďne 20.

11

. 2015

č. 8/2015-CPR

UŤad pro technickou notma|izaci, metrologiiia: stánrí zsušebnictví (dále jen ,,UŤad..) podle s 1lb
odst. 3 zékona č.22lI997 Sb', o technickybh pbŽádqVcích na vyrobky a o změně a doplnění
některych zákonú, ve zněni P{zděj$f66 $reapisri (dále jen ,,zákon,,)
ve správním Ťízenípodle zákona č. 500/20W Sb.' "spiávní Ťád, ve znéni pozdějšíchpŤedpisri,

rozhočltaiklo:
Žadateli

DOM -ZO 130 s. r. o.
Litomyšlská 1637
560 02 Ceská TŤebová
tČz5261 908
se

mění rozhodnutí

č. 12I2014.CPR ÚŤadu ze dne 18. 12.2014, o udělení

OPRAVNEI{I
tak, že vymezení rozsahu pověŤení k činnostem pŤi posuzování a ověŤování stálosti vlastností

stavebních qfrobk ve vztahu k jejich zěk|adním charakteristikíím Ve smyslu naÍízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 30512011 ze dne 9. btezna 20II, kterym se stanoví
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních qfrobk na trh a kterym se zrušuje směrnice
Rady 89/106/EHS (dále jen ,,CPK.), se doplriuje o novou skupinu qfrobkti č.2. Rozsah
změněného pověŤení je vymezen v pŤílozeč. 1 k tomuto rozhodnutí,která tvoŤí jeho nedílnou
součást. PověŤení se vztahuje pouze na ty qfrobky z uvedenych skupin, na které se vztahují
v pŤíloze č. 1 uvedenéharmontzovanétechnické nonny a na postupy posuzoviíní k nim pŤíslušné.
Pro vykon činnostízde uvedenych je vyše uvedená právnická osoba ve smyslu $ 11b odst. 3
zákona ozniímen;fm subj ektem s identifi kačnímčíslem257 0,
Toto rozhodnutí se lrydává na dobu neurčitou. Postupovat podle něj |ze ode dne zveŤejnění
rozsahu oprávnění v elektronickém informačním systému Evropské komise NANDO. Vydáním
tohoto rozhodnutí se nahrazuje rozhodnuti ě. I2120I4-CPR UŤadu ze dne I8. 12,2014.

od

vodnění

Právnická osoba' uvedená Ve vyroku tohoto rozhodnutí, vyhověla podmínkrím
stanovenym v č1. 43 CPR k zajištění činnostípŤi posuzovéní a ověŤování stálosti vlastností
v oblasti tohoto rozšíŤeníoprávnění u vyrobkri a postupti' vymezenych v pŤíloze č. 1 tohoto
rozhodnutí. Splnění podmínek je dokumentováno ve spisu č. j. SPR/060l4000l15, uloženém
v ÚŤadu. PŤi rozhodování o udělení oprávnění by|a využita osvědčenío akreditaci vydaná
Čes(fm institutem pro akreditaci, o. p. s., která se vztahují k pŤedmětu tohoto oprávnění.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí Se lze
rozhod,tje Ministerstvo pr myslu a

do 15 dnťr od jeho doručení.o odvolání

Mgr. Viktor Pokorny
pŤedseda

Příloha č. 1 k rozhodnutí č. 8/2015-CPR

Právnická osoba, uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí, je oprávněna provádět posuzování a
ověřovrání stálosti vlastností pro následující výrobkové skupiny:
Konstrukčníkovové stavební díly - hotové kovové výrobky, jako jsou příhradové nosníky,
nosníky, sloupy, schodiště, zák|adové piloty, nosné piloty a štětovnice, priŤezy Íezanéna míru
pro určitéaplikace, a kolejnice a pražce; mohou byt nechráněné nebo chráněné povrchovou
úpravou proti korozi, svďované nebo nesvďované - pro použitív rrímových konstrukcích
azákladech staveb - skupina 2l4 vyrobkizrozhodnutí Komise 98l2l4lBs, ve znění rozhodnutí
Komise 200115961F,5
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 2+ přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČsN EN 1090.1+AI:20I2

1)

2) Prefabrikované komíny (prvky na výšku pod|ůí),komínovévložky (prvky nebo bloky),
vícevrstvékomíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících
komínůa přilehlých komínů- pro komíny - skupina lil qýrobků z rozhodnutí Komise
9 5 l 467 lBs, ve znění rozhodnutí Komise 200 I l 59 6 lES a 2002 l 592 lES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 2+.přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČsN EN 1457-l:20|2, ČsN pN 1457-2:20|2, ČSN pN
1806:2007, ČsN pN 1856-1 :2OI0, ČsN BN 1856-2:20|0, ČSN EN 1857:2010, CSN EN
1858+A1 :2O12,ČsN pN 12446:2012, ČSN EN 13084-5:2OO6,ČsN pN 13084-7:2013
Určeným kontaktním pracovníkem, odpovědným v oznámeném subjektu za oprávnění pro oblast
stavebních výrobků označovaných CE, je Ing. Miloslav Musil, ředitel a jednatel společnosti,
telefon +420 605 850 383, e-mail: musil@.domzol3.cz .
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