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Evlopského pallámentu a Rady (Es) č, 1907i2006 (RÉACH).

./ nercerelo DiaslL pls|.ac' pes ,pwd ) lLžole o3ny, vÝška
cca l0 c-,
:^:|:_:f:9k|] Hléčlá
Híačka;e b€ e,ra oc oasioÝe til(y s pl oevne,]ou et,keror ia el\eIé je uveoe:::",::.:,5cŤ
,1::_111Ďkt
stl-iíc' ča,o!ý 1tANl <ól, rozpo--é l-]ío-Ťace o Vhod.rosl !ýlobtL p,o dell
? ne€, píodět
(Vceslle ']evhodlé
do7lel ve sove.rsli,]e, levlod.ép.eoe.ldo3.o{ov]:VY,ádlenoLdie

piklogramem země púvodu, nážev a adresa doýozce, symbol Zelené|,o
noOu,

a dalšimylné iniormace (NÁVoD] h.3čka, c7),

,nriii

Vyyěšeno na úředni desktj dne]
svěšeno z úiednídesky dne:

|l|,)rL ]1,| 2c/6

ČR . V

odo! o., ály ]e,e,éno /o,,.
!óacrelo,;ň;<,|.',80'P,J.ž2,re,
-nn,)2Ag',... e-. ,
a iMn/,l/
Vy,,,," -] V,,o.'",\"óo,. É 1A.o22,D.2911 í., ,óJ2zaa.) @-..
a5
é fra m lós av l.:lóUn@mz.l cz
- s

echo /olJ,ol-.tr,

_

"nooy

CS

*:

,ři.ťé
#

1l

