PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
…………………………………………………………………………………………………...
podle § 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 stavební výrobky.

VACEK, s.r.o. výroba a prodej betonového zboží
Se sídlem Nádražní 479, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČO:
62026976
DIČO: CZ62026976
Prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že betony z provozu – betonárna Vacek s.r.o.,
Jablonné nad Orlicí:
C 12/15 XO
C 16/20 XO, XC1
C 20/25 XO, XC1, 2, 3
C 25/30 XO, XC1, 2, 3, 4, XD1, 2, XF1, XA1, 2
C 30/37 XF3
B15, B20, B25, B30 a B20 HV4, B25 HV4, HV8 a B30 HV4, HV8
Určené: pro konstrukční beton, splňují základní požadavky. Výrobky jsou za podmínek
stanovených v níže uvedené technické specifikaci v obchodních a dodacích podmínkách
bezpečné.
Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a §12 odst. 4
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s použitím následujících dokladů:

- Stavební technické osvědčení č.: STO-205/165/2005 vydaný Stavcertem, AO 205
- Průkazní zkoušky betonů dle ČSN EN 206-1, dodatku Z3 pro betonárnu Vacek s.r.o.,
Jablonné nad Orlicí, vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1433 STACHEMA
KOLÍN, spol. s r.o.
- Protokoly o zkouškách vstupních materiálů (uložené u vedoucího betonárny)
- Protokoly o měření obsahu přírodních radionuklidů (uložené u vedoucího betonárny)
Seznam technických předpisů a ČSN použitých při posouzení shody
- STO č.205/165/2005 (dle neplatné ČSN 73 2400) „Provádění a kontrola
betonových konstrukcí“ ve znění pozdějších změn a doplňků a normy
související (dodatek ČSN 73 2400)
- ČSN 73 1209 „Vodostavebný beton“
- Zákon č.18/1997 Sb. (ve znění všech následujících změn), a vyhláška SÚJB č.
307/2002 Sb. „Atomový zákon“
- Obchodní a dodací podmínky
…………………………
Ing. Josef Vacek, jednatel společnosti
V Jablonném nad Orlicí dne 20.2.2009.

