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podle § 13 zákona č.2211997 Sb. ve znění zákona č. 7112000 Sb. o technických
požadavcíchna výrobky a o změně a doplnění něktených zákonů, v platném
znéní,a podle § 5 nařízení vlády č, í 63/2002 Sb.

VÍROBKY PRO ODVODNĚNI A KANALIZAC|

V.5

- ODVODNĚNÍ MOSTŮ

obchod@vlcek,cz www.vlcek,cz

VLČEK soLUTloN s.r.o.

Výrobce:

Strojnická 289,333 01 Stod, lC 29113962
prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že nížeuvedené výrobky

:

MosTNí opvopŇovnČr

(labe@ ll, !abe@, vltava@,.vltava@ ll, Fx)rava, dunaj@, moravice@)

popis
a účel

použití:

Poklopy, vpusti a vtokové mřížez litiny, oceli a betonu se používaji na zakrytívstupních
otvorů šachet, nebo na zakrytí vtokového otvoru, umožnění odtoku a zachytávaní
hrubých nečistot na veřejných i neveřejných plochách a dopravních cestách v třídě
zatíženiA,15 až D 400.

splňují základni požadavky podle nařízeni vlády č. 16312002 Sb., ve znění NV č. 31212005 Sb.,
konkretizované:

o
a jsou

normou

čstt EN

124

za dodržení výše uvedených podmínek bezpečné.

Výrobce přijal opatření, postupy podle ČSru rru lSO 9001, ktelými zabezpečuje shodu všech
výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky,
Posouzení shody bylo provedeno podle § 5a (certifikace výrobku) naYízení vlády č. ,163/2002 Sb.
v platném znění s použitím následujících dokladů:
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TEcHNlcKÝ a zxuŠEBNÍÚSTAV STAVEBruí eRRnR s.p.
Pobočka 0300 Plzeň - Akreditovaná zkušebnílaboratoř

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚruUZ č.11l2o13 ze dne 6,5.2013
Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika

Technická dokumentace v,ýrobků je průběžnědoplňovánazprávami autorizované osoby a
vyhodnocení dohledu a kontrol.

Jméno:

Radek Vlček

Funkce:

Datum:

24.5.2aft

Podpis:

iednatel
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Razítko:

Strojnickf 289, 333
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