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Datum vydání:

1. června 202 1

Vlastník:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 31 46/2, 106 00 Praha 1O - Záběhlice

Zákazník:

CAMEA, spol. s r.o. , Karásek 2290/1m, 621 00 Brno - Řečkovice

Měřidlo:

Silniční rychloměr

List I ze 2 listll

výrobce:
typ:
výrobní číslo rychloměru:
rozsah měření rychlosti:
rok výroby:

2020

umístění rychloměru:

Svitavy, ul. Kap. Jaroše, obousměrně

CAMEA
UnicamVELOCITY4
CAM20000765
1 km.h· 1 až 250 k.m.h-1

Použité etalony:

Etalonový rychloměr typu TACH0-02, výrobce ČM I, v. č. 1, který byl umístěn
v měřicím vozidle ČMI; návaznost na státní etalon délky a času.

Podmínky měření:

Teplota okolí : ( 17 ± 1) oc

Místo ověření:

Svitavy, ul. Kap. Jaroše,

Datum zkoušky:

1. června 202 1

Ověření

obousměrně.

provedl:

Ověření

......
Ing. Enrico Buttoraz
metrolog

schválil:

~t:t:!\/~
Ing. Michal Bartoš

řed itel ČM I LPM Praha

Tento ovél'ovací list nesmí být bez písemného souhlasu ovéPující laborat01'e rozmnožo ván jinak nei cei)Í.
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Metoda

měření:

Výrok o výsledku:

8012-0L-70255-21

Rychloměr

byl

ověřen

podle

Opatření

List 2 ze 2

l istů

obecné povahy č. Olll-OOP-C005-09.

Provedené zkoušky měřid la prokázaly, že předložený si lniční rych loměr má
požadované metrologické vlastnosti (viz Certifikát o schválení typu stanoveného
měřidla č. Olll-CS-C026-15 ze dne 5.10.2015).
Rychloměr

jako stanovené měřidlo byl ověřen a lze jej používat v souladu s právní
úpravou metrologie pro měření rychlosti silničních vozidel při kontrole dodržování
maximální povolené rychlosti.

Ověření

je provedeno vystavením tohoto ověřovacího listu.

Doba platnosti

ověření rychloměru končí

dne :

31.

května

2022

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č.
345/2002 Sb. v platném znění. Platnost ověření zaniká v případech uvedených ve
vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. v platném znění.
- - - konec

ověřovacího

listu

Tento ovéPovací list nesmí bý t bez písemného souhlasu ověPující laboratol'e rozmnožován j inak než celý.

