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CERTIFIKÁT
Tímto pot,vrzujeme, Že

SYSTEM MANAGEIVIENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ

spoiečnosti AVE CZ   odpadové hospodářství S.rLOL

Pražská  1321/38a,  Praha  10
Česká republika

byl shledán shodným s požadavky:

čSN EN ISO 50001 :2019

ffliEE\E

Obor činnosti certifikace:

L PROVOZ ZAŘÍZENÍ NA ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ.
L VyužívÁNÍ A ZPIUCOVÁNÍ ODPADŮ[
L VÝROBA IVIATERIÁLŮ PR0 REKULTIVACI A STAVEBNICTVÍ.
L SPRÁVA BUDOV.

Certifikace od:  27.10.2021

Mgr.  Petr Požár
jednatel společnosti

Platnost do:  26.10.2024

^3ILT

S 3124

Místo a datum vystavení:
Praha, 27.10.2021

Seznam  poboček patřících do systému řízení je uveden v samostatné  příloze tohoto cehifikátu.
Nesplnění certifikačních podmínek uvedených  na www.tcen.cz může vést k nepTatnosti certifikátu.



Tato-příloha je nedíln-ou součásti certifikátu č. 326/2021.
V případě prezentace'certifLkátu se musí prezentovat i tato příloha.

Na~níže uvedený seznam lokalit je aplikován systém  řízení.

Tyto    lokality    se    mohou    prezentovat    certifikátem    systému    řízení    dle    podmínek    uvedených
v "Podmínkách pouŽívání certifikačních značek T Cert, s.r.o.",  uvedených na www.tcert.cz.

Adresa společnosti Rozsah oboru činnosti
Pražská 1321/38a Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
102 00 Praha 10 a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci

česká Republika a stavebnictví, správa budov.

Seznam lokalit patřících do systému řízení

Adresa pobočky Rozsah oboru činnosti
1. Provozovna Praha 5 Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání

Jeremiášova 947/16 a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci
155 43 Praha 5 a stavebnictví, správa budov.

2. Provozovna Benátky Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
Zámek 49 a zpracování odpadů, výroba materiálů  pro rekultivaci
294 71  Benátky nad Jizerou a stavebnictví, správa budov.

3. Provozovna Beroun Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání

Viničná 910 a zpracování odpadů, výroba materiálů  pro rekultivaci

266 70 Beroun a stavebnictví, správa budov.

4. Provozovna Brno Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání

U Vlečky 592 a zpracování odpadů, výroba materiálů  pro rekultivaci
a stavebnictví, správa budov.664 42 Modřice

5. Provozovna Břeclav Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
Sovadinova 943/2 a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci

690 02 Břeclav a stavebnictví, správa budov.

6. Provozovna Čáslav Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání

Hejdof 1666 a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci
a stavebnictví, správa budov.286 01  Čáslav

7. Provozovna Česká LÍpa Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
Dubická 3293 a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci

470 01  Česká Lípa a stavebnictví, správa budov.

8. Provozovna Ceské Budějovice Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
Husova tř. 685/17 a zpracování odpadů, výroba materiálů  pro rekultivaci

370 05 České Budějovice a stavebnictví, správa budov.

9. Provozovna Frýdlant nad Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
Ostravicí a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci

Ostravská 291 a stavebnictví, správa budov.
739  11  Frýdlant nad Ostravicí

10. Provozovna Jindřichův Hradec Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
Václavská 609/111 a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci

377 01  Jindřichův Hradec a stavebnictví, správa budov.
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11. Provozovna' Karlovy Vary Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
Mostecká95    , a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci
360 01. Ka`rlovy Vary a stavebnictví, správa budov.

2. Provozovhá Nasa'Ýrky Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání

Nasavrky 296 a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci
538 '25 ,Nasavrky ' a stavebnictví, správa budov.

13.' Próvozovna Olomouc Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání

pavéikova i 3i 4/8a a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci
779 00 0lomouc a stavebnictví, správa budov.

14. Provozovna Plzeň Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání

Hankova  14 a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci

301  33   Plzeň a stavebnictví, správa budov.

15. Provozovna Třebíč Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání

Hrotovická 1184 a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci

674 01  Třebíč a stavebnictví, správa budov.

16. Provozovna Žd'ár nad Sázavou Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání

Jihlavská 2208/22 a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci

591  01  Žďár nad Sázavou a stavebnictví, správa budov.

17. AVE Kladno s.r.o. Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
Dubská 793, a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci
272 03 Kladno a stavebnictví, správa budov.

18. AVE Kolín s.r.o. Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
Třídvorská  1501 a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci
280 02  Kolín 5 a stavebnictví, správa budov.

19. AVE Kralupy s.r.o. Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
0. Wichterleho 810 a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci
278 01  Kralupy nad Vltavou a stavebnictví, správa budov.

20. AVE sběrné suroviny a.s. Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
Cvokařská 3 a zpracování odpadů, výroba materiálů  pro rekultivaci
301  00  Plzeň a stavebnictví, správa budov.

21. AVE sběrné suroviny a.s. Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
Klatovy a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci
J.F.Šumavského 433/11 a stavebnictví, správa budov.
339  11  Klatovy

22. AVE sběrné suroviny Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
a.s.,Karlovy Vary a zpracování odpadů, výroba materiálů  pro rekultivaci
Mostecká 95 a stavebnictví, správa budov.
362 32 Karlovy Vary

23. AVE sběrné suroviny a.s. Stětí, Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
Cihelná 775 a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci
411  08 Štětí a stavebnictví, správa budov.

24. AVE sběrné suroviny a.s. Kladno Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání

Libušina  157,  Dubí a zpracování odpadů, výroba materiálů  pro rekultivaci

272 03 Kladno a stavebnictví, správa budov.

25. AVE Services s.r.o. Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
Pražská 1321/38 a zpracování odpadů, výroba materiálů  pro rekultivaci

102 00 Praha  10 a stavebnictví, správa budov.

26. AVE Ústí nad Labem s.r.o. Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
Neštěmická 779/4 a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci
400 21  Ústí nad  Labem a stavebnictví, správa budov.

27. DOKOM  FINAL s.r. o. Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
Děčín 32 - Boletice a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci
Kamenná 2 a stavebnictví, správa budov.
407  11  Děčín
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28. pETKACz, á.s.  ' ' ProvcEz zařízení na odstraňování odpadů,  využívání

U Vlečky 592  , a zpracování odpadů, výroba materiálů pro rekultivaci
664 42 Modř'ice a stavebnictví, správa budov.

29. REKKAs.f.o. Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
Husova 685/17 a zpracování odpadů, výroba materjálů pro rekultivaci
370 05 České Budéjovice a stavebnictví, správa budov.

30. AVE Pražské komunální služby Provoz zařízení na odstraňování odpadů, využívání
a.S. a zpracování odpadů, výroba materiálů  pro rekultivaci
Pražská  1321/38a a stavebnictví, správa budov.
102 00 Praha 10

UDozomění:
V případě,  že  certifikovaný  klient má  lokality,  které  nejsou  zahmuty do  systému  řízení,  nesmí se tyto
lokality   prezentovat   jako   zahrnuté   v systému    řízení.   V případě   zjištění   neoprávněného   užívání
cemfikační značky T Cert,  s.r.o.  bude certifikát pozastaven do doby nápravy ze strany certmkovaného
klienta. V krajním  případě může dojít až k odebrání certmkátu.

Praha,  27.10.2021

Mgr.  Petr Požár
jednatel společnosti
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