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Hodnocení qisledků
ga m aspektrom etric kého sta noven í K-40, Ra-22 6 a Th-228
k Protokolu č. 133/16/LDMR ze dne24.5.2016

Čj.protokolu:

SÚJCHBo

Zakéaka ě.:

116

Zadavatel:-

SPONGILIT PP, s.r.o., K výtopně l224,Praha5 - Zbraslav

Stanovení provedeno ve vzorku: opuka

Dle

l 1046l J -I .5.3.9 l

-

I6N e

lokalita Hředle, okr. Rakovník

ustanovení odst. 1 § 96 vyhláŠky é.30712002 Sb. o radiačníochraně, vezněnivyhl,

č. 499/2005

Sb. o PoŽadavcích na omezování ozářeniz radonu a dalšíchpřírodních radionuklidů je směrná hodnota

obsahu Přírodních radionuklidů v materiálech určených kjinému použitínež pro stavbu budov,
stanovena hodnotou indexu hmotnostní aktivity I, ktený je pro měřený materiál .orr.n 2.

U měřeného vzorku zjištěno:

I= 0,49

Měřený materiál vyhovuje poŽadavkŮm stanoveným vyhtáškou č,30712002 sb. o radiační
ochraně, ve znění vyht. č. 49912005 Sb.
osoba řídícízkoušku:
Ing. Zdeňka Veselá

držitel příslušného Osvědčenío

ZOZ

Statutrární orgán:

MUDr. Strnislav Brádka
ředitQsďrcHgo, v.v.i.

r%

Kamenná 24.5.20|6
Kamenná je drŽitelem,,Rozhodnuti" Státního ťřadu pro jadernou bezpečnost, vydané
dne 24.1.20l1 pod čj.
^.r._,^^_§ýJ^c|_Bg,,v.v,i.
SUJB/RCHK/1826120IL
kterým se povoluje měření, stanovení a hodnocení:
výskyu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách, včetně radonového indexu pozemku pro
účely§
odst. 4 a 5 zákona ě.l8llgg7
Sb. (atomoqý zakon) a obmhu přirodních radionuklidů ve stavebnich materiálech
,r;ni ,i."""
a oŮsanu
u.ettove anivity afa a beta
'rŘ|

6

podle § 6 odst. 6 zákona ě.I8ll997 Sb. Rozhoanuti.;e nyJano na dobu newčitou.
Ing,Zdeňka Veselá je drŽitelem ,,Roáodnuti o udělení oprávnjní ivláštni odborné
způsobilosti., Stáírího úřadu pro jadernou
bezPeČnos1 k ÍíZenísluŽeb mČřenía hodnoceni obsahu přírodnich raáionuklidů
ve stavebních materiálech a ve vodě, vydané dne 1.7.2008
pod čj.sÚJB/oPZl l5515/2008. Rozhodnrrtije ptutne Jo io.oo.zots.
v Pitné vodě Pro ÚČely

Kontakt na pracoviště LDMR:
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fax:318 656 055

