EKOMONT - Ing. Havel Petr, Mlékojedská 3, 412 01 Litoměřice

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
V návaznosti na ustanovení § 12 a 13 zákona 22/1997 Sb. ve znění zákona 71/2000 Sb. a nařízení
vlády 163/2002 Sb..

Výrobce:

EKOMONT – Ing. Petr Havel
Palachova 694/51
412 01 Litoměřice

Výrobek:

Určený:

Železobetonové septiky se zákrytovými deskami
Kruhové označení

SK

Obdélníkové označení

SL

pro kanalizační systémy

Tímto prohlášením potvrzujeme, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky podle nařízení vlády
č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., konkretizované ČSN 732400 a ČSN 750905,
výkresovou dokumentaci a je za podmínek výše určeného použití bezpečný. Firma EKOMONT – Ing.
Petr Havel přijala opatření v úrovni dané ČSN A STO č. 020 – 019096 (prodloužení platnosti STO
č.020 – 026996) a STO č. 020 –019097 (prodloužení platnosti STO č. 020 – 026995) a zabezpečuje
shodu všech výrobků uváděných na trh se základními požadavky.
Posouzení o shodě bylo provedeno podle § 7 skupina 7 poř. č. 6 příloha č. 2 nařízení vlády 163/2002
ve znění vlády č. 312/2005 a zákona č. 22/1997 Sb. ve znění z.č. 71/2000 Sb. s použitím následujících
dokladů.
1.
2.
3.
4.

Stavební technické osvědčení č. 020 – 0196096 vystavené dne 18. října 2007
Protokol o ověření shody typu výrobku č. 020-019002 vystavené dne 22. října 2007
Stavební technické osvědčení č. 020 – 019097 vystavené dne 18. října 2007
Protokol o ověření shody typu výrobku č. 020 – 019103 vystavené dne 22. října 2007

Tyto doklady vystavila autorizovaná osoba 204 Technický a zkušební ústav stavební PRAHA Pobočka
0200 – České Budějovice.
EKOMONT – Ing. Petr Havel
Vystaveno: v Litoměřicích dne 30.11.2011
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EKOMONT - Ing. Havel Petr, Mlékojedská 3, 412 01 Litoměřice

PROHLÁŠENÍ
Výrobce:

EKOMONT – Ing. Havel Petr
Palachova 694/51
412 01 Litoměřice

Prohlašuje, že výrobky železobetonové žumpy – jímky nejsou stanoveny k posouzení o shodě dle
zákona 22/1997 Sb., toto prohlášení bylo konzultováno s pracovníky AO 204 TAZUS s.p. Praha,
pobočka Č. Budějovice č. 0200 a Úřadem pro normalizaci a měření Praha.
Pro informaci: tyto výrobky byly uvedeny v nařízení vlády č. 178/1997 Sb. s posouzením shody
§ 8skupina 7, po novelizaci NV 163/2002 Sb. byly tyto výrobky vyjmuty pro
posouzení shody.
Výrobky:

železobetonové žumpy - jímky

- Obdélníkové označení SL
- Kruhové označení SK

Na uvedené výrobky prování naše firma zkoušky dle technické dokumentace a zkoušky
vodotěsnosti s velmi dobrými výsledky.
Příloha tohoto prohlášení jsou výkresy kruhové a obdélníkové žumpy – jímky, které naše firma vyrábí.
Technický popis:
Žumpa je jímka, která fekálie nečistí, ale pouze shromažďuje. Je tedy nutné ji pravidelně vyvážet
fekálními vozidly.
Septik – je usazovací nádrž na jednostupňové čištění odpadních vod, rozdělena do několika komor,
kterými postupně odpadní voda protéká. Na počtu komor je závislá činnost septiku. Čím více komor,
tím je větší účinnost čištění.

V Litoměřicích dne 30.listopadu 2011
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