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Poclle s\ 13 zLlkona č. 2211

zněrrí a v soula.i1u se sfilěl
93 i6Bll-,HS Rad'r Evr:tiPsl

splrluj e základní pož:ada.

k onkrctizované !}ol]l]o u

PouŽití irezpcČnÝ.
Vyrobce pŤt:el kontrolni
na trh s teclutickou dokr

Posouzcní sirody bylo p.

v platrrénr znění a $ 12 c

a v souladu se snrěnricí
93/68IEHS RadY EwcrP:

1. Protoktr1o počátečrt

Tarto doklad vYdal'l-ec
IČcl 00015679, alaeditc

autoríZ()vaná osotra č. 2r

Prtlhlašrrje r potvrzuje na Svou v1llrrčnotr odpovědnost, Že vyrobek

PK. CD 29

vtlclorovně (' P, ijélně ) ciěrovanf pálen;i, zdící prvck LD určeny pro použití
.l, cluáněny,r r, rrentrsrr;/'llr, jeďnovrstvyclr zděnych stěnách a pÍíikách
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E.S prolrlrišení o shodě

)97 v 1rlatrétrr zrtr}ní e $ 5 rrar'íz,Ůrrí vláďy č. 190i2(}02 Sb. v platrrém

ricí s97106íEHS Rady Evropskych spillečenstr'í vc ztrětrí snčrnice

ich spcrlečt:trstr,í

\/Ýrobce

Cihelna I.[odonín s.r.0.

vfrobní zívod: cihelna Hodonín
Brnřnská s9/A
695 03 l{odonín
Českrí rcpublika
lČo 25321404

k1. pcrdle n;rrYízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném zněnÍ,

iN 771-1 ;2003/Al:2005 a je za pocmínek vyše uvcdenélro

rpat}ení, ktcryrni zabezpcěuje slrodu všech vjtobkti uvaděnj'ch

nentací a se základnínr.i požadavky.

rvedetro pcldle $ 5, oclst. 1' písm' a) NaÍízení vlády č. 190/2002 Sb.

lst. 3" písnL. a) eákona č,.7?11997 Sb. v platném zrrění

9/106/EI-ISI Rady Evropskych společenství ve znění směmice

ďch spole.1cnství, s po'užitírn následujicÍch dokladth

zkoušcE typu ( IT1. ) č. 060.024083 ze dne 2'I0'2006

nicky a zk'ršební ustav stavebrrí s.p., Prosecká 76, Pralra 9'

lan^á. zkušební laboratoi. č' 1018.?, notiťrkovaná osoba č" 1020"

4, pobočka' 060 - Bnto, Flněvkovského 
,|7 

,617 00 Brno'

Y Hodorríně dne 1-1?.2l 06
r /X:7 rlb.
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