
 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

číslo: 58/2018 
 

vydané podle § 13 zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a § 13 nařízení vlády  
č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. 

 
 

 
Výrobce:  SIGA, a.s. 
  Čepkovská 1792 
  760 01  Zlín 
  IČO: 26267365 
  DIČ: CZ26267365 
   
Název výrobek: SIGA ROAD CP 100 

typ: dvousložková plastická hmota nanášená za studena - bílá 
  

Výrobek je určen: materiál pro trvalé vodorovné dopravní značení    
 
Použitý způsob posouzení shody: 
Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. 
  
Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody: 
Certifikát výrobku č. 208/C5/2017/38.1 
Protokol o výsledku certifikace výrobku č. P 38.1/2017 
Stavební technické osvědčení č. S 31.1./2017 
 
Odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení použité při posouzení shody: 
Stavební technické osvědčení č. S 31.1/2017: 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonům, ve znění pozdějších 
přepisů. 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Vyhlášení č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1908/2006. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010. 
ČSN EN 1436 +A1 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení. 
ČSN EN 1824 Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Zkoušení na zkušebních 

úsecích. 
ČSN EN 12802 Materiály pro dopravní značení vozovek – Laboratorní metody pro identifikaci. 
TKP Kapitola 14 Dopravní značky a dopravní zařízení. 
TN 09.05.01.a Technický návod pro činnosti AO při posuzování shody. Výrobky pro trvalé vodorovné značení 

vozovek. 
 
Údaje o AO: SILNIČNÍ VÝVOJ – ZDZ spol. s r.o. 
 Jílkova 76 
 615 00  Brno 
 autorizovaná osoba č. 208 
 
Nálezy AO: Certifikát výrobku č. 208/C5/2017/38.1, ze dne 15.3.2018 

Protokol o výsledku certifikace výrobku č. P 38.1/2017, ze dne 15.3.2018 
Stavební technické osvědčení č. S 31.1./2017, ze dne 13.3.2018, platné do 2.11.2022 

 
Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění 
nařízení vlády č. 312/2005 Sb., požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, 
výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh 
s technickou dokumentací a se základními požadavky. 
 
Ve Zlíně dne 16. 3. 2018         
 
 
 
 
 

 


