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ÚSTREDNí KONTROLNí A ZKUŠEBNí ÚSTAV ZEMEDELSKÝ
Centrallnstitute for Supervising and Testing in Agriculture

Vážený pan

Ing. Jan Harant

predseda prestavenstva

AGRO es a.s.

Ríkov

552 03 Ceská Skalice

Váš dopis znacky/ze dne: Cj.: 736/sekr/Ol Vyrizuje: Mgr. Hansel V Bme dne: 9.10.2001

POVERENÍ

k provádení chemických rozboru vzorku pud

Ústrední kontrolní a zkušební ústav zemedelský (dále jen "ÚKZÚZ"), 656 06 Brno,

Hroznová 2, jako vecne príslušný orgán podle § 10 odst. 3 zákona c. 156/1998 Sb.,

o hnojivech, pomocných pudních látkách, pomocných rostlinných prípravcích a substrátech a

o agrochemickém zkoušení zemedelských pud (zákon o hnojivech), ve znení zákona

C. 308/2000 Sb.

poveruje

obchodní spolecnost AGRO CS a.s., se sídlem v Ríkove, c.p. 265, p. Ceská SkaIice, PSC

55203, IC: 64829413

provádením chemických rozboru vzorku pud pro úcely agrochemického zkoušení

zemedelských pud

v tomto rozsahu: stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3, stanovení výmenné pudní reak-

ce pH.

Chemické rozbory vzorku pud smejí být provádeny jen v laboratori ("EKOAKVA

LABORATOR")jmenované spolecnosti v Rikove.

Oduvodnení:

Žádostí ze dne 14.9 2001, doplnenou dne 4.10. 2001, požádala obchodní spolecnost.

AGRO CS a.s. o vydání poverení k provádení chemických rozboru vzorku pud pro úcely



,-
agrochemického zkoušení zemedelských pud podle § 10 odst. 2 zákona C. 156/1998 Sb.,

o hnojivech., ve znení zákona c. 308/2001 Sb.

ÚKZÚZ zjistil, že žadatel splnuje predpoklady vymezené v § 10 odst. 3 citovaného

zákona. Proto bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.

Poucení:

Proti tomuto poverení nelze podat odvolání (§ 10 odst. 4 první veta ve spojení s § 15 odst.

1 zák. c. 156/1998 Sb., ve znení zákona c. 308/2000 Sb.).
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ÚSTREDNí KONTROLNí A ZKUŠEBNí ÚSTAV ZEMEDELSKÝ
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Váš dopis znacky/ze dne: Cj.: S/sekr/02 Vyrizuje: Mgr. Hansel V Brne dne: 3.1. 2002

ROZHODNUTÍ O ZMENE POVERENÍ

k provádení chemických rozboru vzorku pud

Ústrední kontrolní a zkušební ústav zemedelský (dále jen "ÚKZÚZ"), 656 06 Brno,

Hroznová 2, jako vecne príslušný orgán podle § 10 odst. 2 a 3 zákona C. 156/1998 Sb.,

o hnojivech, pomocných pudních látkách, pomocných rostlinných prípravcích a substrátech, a

o agrochemickém zkoušení zemedelských pud (zákon o hnojivech), ve znení zákona

c. 308/2000 Sb., a podle § 4 odst. 4 vyhlášky C. 382/2001 Sb., o podmínkách použití

upravených kalu na zemedelské pude,

rozhodlo této zmene poverení

obchodní spolecnosti AGRO CS a.s., se sídlem v Ríkove, c.p. 265, p. Ceská Skalice, PSC

55203, IC: 64829413 (c,j. 736/sekr/01 ze dne 9.10.2001):

Rozsah cinnosti jmenované spolecnosti se rozširuje o:

stanovení As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn v extraktu lucavkou královskou a celkový<obsah Hg

pro úcely odberu a analýzy vzorku pudy na pozemcích urcených k použití kalu.

V dalších otázkách zustává poverení touto zmenou nedotceno.

Oduvodnení:

Žádostí ze dne 17.12. 2001 požádala obchodní spolecnost. AGRO CS a.s. o rozšírení

poverení k provádení chemickýchrozboru vzorku pud "na rozbory - rozklad lucavkou

královskou" .



ÚKZÚZ zjistil, že žadatel splnuje predpoklady vymezené v § 10 odst. 3 shora

citovaného zákona. Proto bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.

Poucení:

Proti rozhodnutí o zmene poverení nelze podat odvolání (§ 10 odst. 4 první veta ve spojení

s § 15 odst. 1 zák. C. 156/1998 Sb., ve znení zákona C. 308/2000 Sb.).
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