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lrlnistelstvo ŽdÉVoinictvj postupem
u.
o obecné beza€čnost' Výrobků
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sklenka s ouékem,.Pragué_ se zlahim
okraiem
íz.lačenídledoleoené etrrew: vÉr,q_zó] '

-ň:

Výřobce/ Dovozce/ země púvoclu: .e.]vede1o
r_o_ 267 18 KarlŠIej1 334' lČo:27l56460
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\l z4l?y'4' 158a0 Pft\a
stodů|hi/' lČo: 27255981

Popis: Jedná se o sklenku s ouškem
a z]alym.okrajem a s obrázkem
Prahy (VÓetně nápisu Pragué)'
být dolepena bílá papírová uo'","'"
naoo"'

Y

ui-ň'o_ír)"* ,"'J.oa","

:": :ůb

jakél']okoli 2načen j'

odÚvodnění: z okaa]e pro pití se
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VmnoŽstvl 11'8 mg na pieomet
;[
předplsů, a to Čánku 3 odst 1 pism
"o,"ň
a) nařJzení Evlopského pariament]r
á Řady (Es) č. 1935/2004
předmětecb urěených pro sty:< potravinami
s
::1':]a!"! apodle
ktelého musÍ být tyro mateflály a pledíněty
"
" uyl.oo"ny
:nebo
l"'o"n':T
t"l, ani za olvytlycrl
předvídálelných podminek
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pouŽiil neuvornou"ry .ue.lorr,|
áo'ponl;
moh'a oÍ']roŽit zdraví lidi' Dále nebyly
splňěny požadavky s 19 olst' i
č' 9 bod 1'4 Vyhlášky č 38/2oo1 sb'. o hygienických poŽadavc'ch "" *o;."i
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pďravjlamja pokrmy, Ve zněnípozdějšíchpředpisů.
Riziko pro spotřebítéle spočíVáV tom, Že pii piti
s
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népoje loxickýma kovy
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olovem a kadmi
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or*

z takovéto odljvky fiůžedocházel ke
kontámhací
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roxlciia kadftia je vyso*, *"0.
"
". ""neb(
ajátrech' Detoxakace je pomalá
a híozí
ústrojlm VslřebáVá
',o n o,,,",.n"
"'
stoupá aŽ na 40 7o' olovo prochází placénto!'
e proto je při expozicí málky exponován iplod'
Expozice olovem můŽe vést k poŠkozeni
celé řady o€ánů: reavin a jatei_nei,Jňn'o
systemu,
čeruených krvinek' céV a svalstva.
Pň nEŠjcl'r koncentÉcíchdochází k neu'ologickým
poruchám
a poskozenl
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rozpoznávaclch

funkci

Vyvěšeno na úřednídesku d;e:
svěŠeno z úředl|í desky dne:
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íEVa Gottvaldová

ochranu a podporu veleiného
a hlavnl hvoien|čka ČR
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