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Pracoviště:

Laboratoře
oddělení

primární metrologie, V Botanice -L !50 72 Praha 5, tel. +420 257 288 311
akustiky a kinematiky - laboratoř kinematiky. e-mail: rychlomery.lpm@cmi.cz

OVĚŘOVACÍ LIST
č.

června

8012-0L-70237-20

Datum vydání:

2.

\"lastník:

AŽD Praha s.r.o .. Žirovnická 3146/2, I 06 00 Praha 1O - Zábťhlice

Zákazník:

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

Měřidlo:

Silnični rychloměr

2020

List I ze 2listu

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

CAMEA
Unicam VELOCITY4
CAM20000766
I km.h- 1 až 250 km.h·1

1020
Opatov. silnice l/43.

obousměrně

Použité etalony:

GPS etalonový rychloměr typu GPS-Ol, v)rrobce ČMI, v.č. I, který byl umístěn v
měřícim vozidle ČMI; návaznost na státní etalony délky a času.

Podmínky měře ní:

Teplota okolí : ( 18 ± 1) °C

Místo ověření:

Opatov, silnice I/43, obousmčmě

Datum zkoušky:

2.

Ověře ní

června

2020

provedl:

Ověření

u
Ing. Enrico Buttoraz
metrolog

schválil:

~,

I

·············· · ···;;~· · ·· ·· ····· ··

Doc. Ing, Vít Zelený, CS
zástupce ředitele ČMI LPM

Tento ovělomcí li!Jl nesmí b_,·., be=písemného souhlasu Ol'éhtjicí laboratoře ro=nmo:.omn jinak ne:: ce(\·.

aha

•

OVĚŘOVACÍ LIST

Metoda zkoušky:

Výrok o výsledku :

List 2 ze 2 listtl

8012-0L-70237-20

R ychloměr byl zkoušen podle metrologického předpisu ČMI č. 812-MP-C215
,.Metodický postup při ověi·O\·ání úsekových rychloměru."

Provedené zkoušky měřidla prokázaly, že předložený silniční rychloměr má
požadované metrologické vlastnosti (úz Certifikát o schválení typu stanoveného
měřid l a č. Olll-CS-C026-15 ze dne 5.10.20 15).
Rychloměr

jako stanovené měřidlo byl ověřen a lze jej používat v souladu s prám1
úpravou metrologie pro měření rychlosti sllničníc h vozidel při kontrole dodržování
maximální povolené rychlosti.

Ověření je

provedeno vystavením tohoto ověr·ovacího listu.

Doba p latnosti

ověření rychlom ěru konč í

dne :

1. června 2021

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou Ministerst\'a prtnnyslu a obchodu č.
34512002 Sb. v platném znění. Platnost O\' ěf·ení zaniká v případech u\·eden)·ch ve
vyhlášce Ministerstva prumyslu a obchodu č. 26212000 Sb.,. platném znění .
- - - h.oncc ověřovacího listu

Tem o Ol'éřO\'LICÍ list nesmí b_ú be; písemného souhlasu oreřující laboratoi'e ro:mno=o1·án jinak ne= celí:.
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OVEROVACI LIST
č.

8012-0L-70236-20

Datum vydání:

2. června 2020

Vlastník:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

Zákazník:

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

Měřidlo:

Silniční rychloměr

List 1 ze 2 listl'1

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

CAMEA
Unicam VE LOCITY4
CAM20000765
l km.h-1 až 250 km.lr 1
2020
Svitavy, ul. Kap. Jaroše, obousměrně

Použité etalony:

GPS etalonový rychloměr typu GPS-OL výrobce ČMT, v.č . 1, který byl umístěn , .
měřícím vozidle ČMI; návaznost na státní etalony délky a času.

Podmínky měření :

Teplota okolí : ( 18 ± l)

oc

Místo ověření:

Svitavy, ul. Kap. Jaroše,

obousměrně

Datum zkoušky:

2. června 2020

Ověření

provedl:

Ověření

schválil:

(

. .. .. .... .. .. .. .. . ~ ... .. ..

..

Ing. Enrico Buttoraz

Doc. Ing, Vít Zelen)', CSc

metrolog

zástupce f·editele ČM I LPM Praha

Tento

ověi'omci lisr

nesmi b_\·t be::: písemného souhlasu Ol'éřující laborawře ro:::mno=ol'ánjinak ne;: ce~{.

OVĚŘOVACÍ LIST

8012-0L-70236-20

List

~

ze :? Iistu

Metoda zkoušky:

Rychloměr byl zkoušen podle metrologického předpisu ČM I č. 812-MP-C~ 15
.,Metodický postup při ověřování úsekových rychloměr('!."

Výrok o výsledku:

Provedené zkoušky měřidla prokázaly. že předložený si lniční rychloměr má
požadované metrologické vlastnosti (viz Certifikát o schválení typu stanovent!ho
měřidl a č. Olll-CS-C026-15 ze dne 5.10.2015).
Rychloměr

jako stanovené měřidlo byl ověřen a lze jej používat v souladu s prámt
úpravou metrologie pro měřetlÍ rychlosti silničních vozidel pi"i kontrole dodržo, <i ní
maximální povolené rychlosti.

Ověření

je provedeno vystavením tohoto

Doba platnosti

ověření rychloměru končí

ověřovacího

dne :

listu.

1. června 2021

Doba platnosti ověření je stanovena \)'hláškou Ministerstva pri'm1yslu a obchodu č.
34512002 Sb. v platném znění. Platnost O\'ěrení zaniká ,. případech uveden)·ch 'c
'Yhlášce Ministerst"a prumyslu a obchodu č. 262 2000 Sb. ,. platném zněni.
- - - konec ověřovacího listu

Temo

on!řomcí list

nesmí h_\·t he::: písemného souhlasu on!řuiící laboratoi·e ro:::mno:o nin jinak ne: ce~,··.

