PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. OT02.1

V návaznosti na ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
v platném znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
obchodní název výrobku:

Žlab velký I. (hloubka žlabu 60 mm); Žlab velký II. (hloubka žlabu 20 mm);
Žlab malý I. (hloubka žlabu 45 mm); Žlab malý II. (hloubka žlabu 20 mm);
Energokanál I. Přírodní; Krycí deska energokanálu

Zamýšlené použití melioračních žlabů: pro odvod povrchových vod, odvodnění komunikací, parkovacích a
skladebných ploch, pro zpevnění dna a stěn melioračních kanálů.
Zamýšlené použití energokanálů: pro výstavbu liniových krytých kabelových žlabů pro ukládání kabelů
nízkého napětí, případně optických kabelů.

Výrobce:

DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež
IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

Výrobní závod Otnice, Dědina 484, 683 54 Otnice
Tel.:
+420 544 120 621
Fax:
+420 544 120 690
Mobil.: +420 777 223 947

Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedené výrobky splňují technické požadavky uvedené v technické
specifikaci a v technických předpisech:
1. Stavební technické osvědčení č. 060–038438 ze dne 15. 11. 2013,
2. Podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
3. Vyhláška č. 307/2002 Sb. o požadavcích na zajištění radiační ochrany.

a je za podmínek uvedeného užití výrobku ve stavbě bezpečný.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. OT02.1

www.diton.cz

Prohlašuji, že jsem přijal opatření, kterými zabezpečuji shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou
dokumentací a technickými požadavky.
Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
Při posuzování shody byla využita technická specifikace výrobku a stavební technické osvědčení č. 060 – 038438
ze dne 15. 11. 2013.
Posouzení shody bylo vydáno na základě uvedených nálezů a rozhodnutí AO, a dále uvedených dokumentů a
rozhodnutí:
1. Certifikát výrobku č. 204/C5/2016/060 – 043967 ze dne 20. 11. 2018.

Uvedené nálezy a rozhodnutí jsou vydané Autorizovanou osobou 204:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Pobočka Brno
Notifikovaná osoba 1020
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČ: 00015679

Podepsáno za výrobce a jménem:
Ve Stříteži dne: 1. 3. 2020

……………………………
Pavel Ouroda
Jednatel společnosti
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