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srÀrxÍ usrAv pRoKoNTRoLU
rEÒrv
Srobórova48, 10041 Praha 10, Òeskórepublika
tel.272185111.fax27l 732 377, e-mail: sukl@sukl.cz

KC SOLID, spol.s r.o.
ul. Míru 16
337 0I Rokycany
na doruóenkudo vlastníchrukou
Sp.zn.:S 16/0306/DIS
406

DATUM : 17.5.20 06

ROZHODNUTÍ
Stàtníústav pro kontrolu leòiv se sídlemv Prcze 10, Srobórova48 jako orgón piíslusn;fk
rozhodnutípodle $ 9 odst. I písm. a) bod 2. zàkonaó.7911997Sb.,o léòivecha o zménicha
doplnènínékter;fchsouvisejícíchzókonù,ve znénípozdèjSíchpÍedpisùrozhodl
takto:
Stétníusiavprokoniroluleòivvsouladus$42aodst.ia2aptrciie$4iaodst.7,8a9
zétkonaó.7911997Sb., o léòivecha o zménàcha doplnènínèkterfch souvisejícíchzókonù,ve
znéní pozdèjSíchpiedpisù (dóle jen ,,aàkono léòivech") na zétkladèZódostispoleònostiKC
SOLID,spol.s r.o. se sídlemul. Míru 16,33701 Rokycany,IÒ: 611 68 840
mèní rozhodnutí o povolení k distribuci léòivfch pÉípravkù rydané pod
ò.j.: 13463/3/INS/98
ze dne 27.8.1998nóstedovné:

1. Schvalujíse dal5íprostorypro distribucina adresePalackého186.3370l Rokycanv
(l místnostv piizemíbudovy o plo5e36 m21.

Odúvodnéní
Dne 28.2.2006spoleònostKC SOLID, spol. s r.o. se sídlemul. Míru 16,337 01 Rokycany,
IC: 611 68 840 podala Zódosto zmènu povolení k distribuci léòiv];;chpÍípravkù. podóním
ùídostibylo zahí$enospróvní iízení vedenépod sp. zn.: S l6l0306lDIS 406. Vjeho rómci
Stétní ústav pro kontrolu léÒiv (dóle jen ,,Ustav") posuzoval, zdajsou v uvedenémpÍípadè
splnèny poùadavky stanovenézókonem o léòivech, jeho provàdécími piedpisy a zvlóStními
pÌedpisy. Ustav po provedeném iízeni konstatuje, Le je moùné Zódosti vyhovèt, a proto
rozhodl o zménè v povolení k distribuci léèivfch pÍípravkù,jak je uvedenove vyroku tohoto
rozhodnutí.
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Povoleník distribuci léòivlich pÌipravkù vydanéspoleénostiKC SOLID, spol. s r.o. se sídlem
ul. Míru 16,33701 Rokycany,IÓ: 611 68 840 pod ój.:1346313/INS/98
ine27.8.1998je po
nabytí.prévní moci tohoto rozhodnutí o zmèné vpovolení k distribuci léèivfch pÌípravtù
platnev nósledujícímrozsahu:

Jménoa pÍíjmení u fyzické KC SOLID,spol.s r.o.
osoby/ obchodnífirma
nebonózevu próvnické
osoby
Místo trvalého
ul. Míru 16,337 01 Rokycany
pobytu/sídlo

IC

6 l I 6 88 4 0

Rozsahòinnosti
Adresy v5echskladovych
prostora jména
kvalifikovanych osob

DistribuceléèivÍch piípravkù
1. Butovicka35, 15800 Praha5, objektFC patenidisMotorlet praha
(2 místnostiv piízemí budovy o plo5e 15,2 m2)
2. ArealFN, Alej Svobody80, 304 60 plzeù
(2 místnostiv piízemíbudovy o ploSe20,8 m2 )
3. Palackého
186,3370l Rokycany
(l místnostv piízemíbudovyo plo3e36 m2 )
Mgr. Franti5ek Zahródka

Pouòení o

odvolóní

Proti tomutorozhodnutíje moZnopodatpodleustanovení$ 81 a nósl.zókonaé,.50012004
Sb.,
spróvníÍód, ve znénípozdèjSíchpiedpisù,u Stétníhoústavupro kontrolu léòiv odvoléní,a to
ve lhùtè l5 dnù ode dnejeho doruÒení.O odvolénírozhodujeMinisterstvozdravotnictviÒR.
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