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Veolia Energie ČR, a.s. - 28. října 3337t7, Moravská Ostrava, 7O2OO Ostrava; lČ'4s1 93 41o,

zastoupena

Technickým útvarem, Oddělením realizace projektů, Okružní 1300/19,779 00 Olomouc, potvrzuje
tímto, že pan Mgr. Jaroslav Berka vykonával v níže uvedeném termínu činnost v oblasti koordinátora
BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, při realizaci stavby

Výměna vratného potrubí lV. etapa,
velkomoravská . wolkerova

Práce spočívaly zejména ve zpracování plánu BOZP pro realizaci, seznámení zhotovitele
s dodržováním zásad BOZP ze strany zhotovitele a jeho následná kontrola.

lnvestiční hodnota akce: 29 000 000,00 Kč bez DPH

Termín realizace: 16.02.2015 - 30. 09. 2015 (7,5 měsíce)

Zhotovitel: AMPLUSERVIS, a.s. - lČ: 651 38 317

Zdroi financování: soukromý sektor

kontaktní osoba investora: Martin Gad'ourek, lel.:724 373 4B2
Technik realizace projektů

Na panu Mgr. Jaroslavu Berkovi oceňujeme spolehlivé plnění smluvních podmínek, tak i schopnost
operativního řešení problémů při výstavbě spojených s oblastí bezpečnosti práce. Zpozice investora
mŮžeme potvrdit, že stavba byla realizovaná bez jediného pracovního úrazu a jiných mimořádných
událostí.

Pan Mgr. Jaroslav Berka na této stavbě vykonával svou činnost zodpovědně, ve sjednaném rozsahu
a v souladu s platnou legislativou a požadavky investora. Služby koordinátora BOZP zajišt'ované
touto podnikajícífyzickou osobou můžeme vřele doporučit i pro ostatní investory.
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Držíte! certíflkóíÚ: kvality dle ČSN §N JSo 9001,
envirorimenl á]ní}ro řizení dte ČSI\- tiN lSo 14oo1,
bezpečnosti a ochrany zrlraví při práci dle ČSN
0HSAS 18O01, managementu hospodaření
s energií clle ČsN sN iso sooo1 a lnvestols in People.


