PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle ustanovení §13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §13 nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č 312/2005 Sb.
BETONIKA plus s.r.o. se sídlem: V Zanikadlech 260, 277 06 Lužec nad Vltavou, IČO: 60777133 prohlašuje na svoji
výlučnou odpovědnost, že výrobky z provozu Lužec nad Vlavou, V Zanikadlech 260, 277 06, Lužec nad Vltavou:
Železobetonové jímky:
Železobetonové jímky - nástavce:
Železobetonové jímky – zákrytové desky:

XZY 4/13, XZY 5/13, XZY 7/13
TZP-Q 1650, TZP-Q 2200
TZN-Q 2200/200/A
TZN-Q 2200/250/A
TZN-Q 2200/250/D
TZN-Q 1650/250/A
TZN-Q 1650/250/D

určené pro nádrže pro jímání splaškových a odpadních vod

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. příloha č. 2 skupiny 1, pol. č. 11., v aktuálním znění,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Pro tento druh výrobku je stanoven postup
posuzování shody podle §6Výrobky jsou za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými
zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Toto prohlášení o shodě je vydáno na základě následujících dokumentů:
-

Stavební technické osvědčení č. 030 – 053573 ze dne 26. 07. 2016 – Technický zkušební ústav stavební Praha s. p., AO204
sídlem Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Pobočka 0300 Plzeň
Certifikát výrobku č. 204/C5a/2016/030-053575 ze dne 02. 08. 2016 – Technický zkušební ústav stavební Praha s. p., AO204
sídlem Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Pobočka 0300 Plzeň
Certifikát systému řízení výroby betonu č. 238/C6/2016/034 ze dne 21. 06. 2016 – Qualiform, a.s., AO238 sídlem Mlaty
672/8, 642 00 Brno-Bosonohy

Seznam ČSN a dalších technických specifikací použitých při posouzení shody:
- ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- ČSN EN 1992-1-1 navrhování železobetonových konstrukcí Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část
1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
- ČSN EN 73 02 12-5 Geometrická přesnost ve výstavbě: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Lužec nad Vltavou, dne 3. 8. 2016

Jméno: Ing. Jakub Horák
Funkce: Vedoucí závodu

