
  

  

Protokol o usazení nádrže   

(vyplní subjekt, který prováděl zabudování)  

1. Údaje o stavebním záměru a o zařízení   

Umístění zařízení / stavební záměr                       

                        

                          

Označení výrobku / zařízení                  

      

Datum koupě / číslo dokladu (dodací list nebo zakázka)          

                  

Instalační firma (uveďte prosím také kontaktní údaje):          

                        

                        

            

Datum instalace  

2. Údaje o škodě  

Popis škody                      

                        

Hloubka zabudování zařízení                                

(uvádí se jako vzdálenost mezi horní hranou terénu a dnem přítokové trubky nebo dna nádrže): 

                        

                        

          

Půdní podmínky na místě instalace                                                                                                                         

(popis půdy: např. písčitá / jílovitá/ soudržná / skála atd.):  

 

Prováděn test vsakování vody:                                        ANO                           NE     

Výsledek testu:        

                        

Byla nádrž napuštěna při usazování vodou?               ANO                           NE      
 
 
Pokud ano do jaké výšky před zahájením zasypávání………… 
 
 
 
 



  

  

                        

                        

                        

                          

Byla dopuštěna při následném zasypávání: jak? 
 
          

Je místo instalace přístupné nákladními vozy?                             

    ano            ne        

              

Maximální stav podzemní vody                                                                                                                          

(uvádí se jako maximální stav podzemní vody a vody zvodnělé vrstvy vůči horní hraně terénu):  

                        

Nachází se místo instalace ve svahu?                          

ano           ne    

Pokud ano byla provedeno statická zajištění   

ano                                                ne        

      

Datum / okamžik oznámení škody  

3. Údaje o umístění zařízení a instalační situaci  

 

 

 

 

 

 

4. Údaje o instalaci  

Bylo během instalace potřeba provádět odvodňování (otevřené / uzavřené)?                      

ano           ne              

Jakou tloušťku má čisticí vrstva pod nádrží?                                                                           

(uveďte tloušťku / výšku čisticí vrstvy)               

              

Jakým materiálem byla čisticí vrstva pod nádrží provedena?                       

(druh a zrnitost materiálu)                  

    



  

  

Jak byla čisticí vrstva zhutněna?              

              

          

Jakou tloušťku / šířku má boční uložení nádrže v záhozovém materiálu?                                  

(uveďte šířku bočního uložení)                 

                        

                        

Jakým materiálem bylo provedeno boční uložení nádrže?                                                                             

(druh a zrnitost materiálu)  

 

Byla použita zemina při zásypu bez použití štěrkopísku:              ano                           ne     
               

                      

Jak byl boční záhozový materiál zhutněn?              

                        

                  

Jakým materiálem byla zakryta příruba nádrže?  

 

 

Byla nádrž zasypána nad úroveň stanovený v montážním návodu tj. 500 mm nad úroveň těla nádrže
           

                                   ANO                                                      NE   

Pokud ano byly provedena nějaká další statická zajištění? Pokud ano jaká (vypište)…    
               

                        

            

Jak bylo v oblasti příruby nádrže, příp. horní hrany terénu provedeno zhutnění?    

                        

      

Kdy byla nádrž napuštěna vodou?                                                                                                   

(uveďte čas a stupeň napuštění)  

Byla přijata trvalá opatření k odvodňování (např. drenáž)?                             

ano           ne                                   

Pokud ano, jaká?                    

                  



  

  

Do jaké výšky může být nádrž maximálně ponořena do podzemní vody nebo voda zvodnělé vrstvy?   

(uveďte maximální hloubku ponoření nádrže)              

    

Bylo nainstalováno zajištění vztlaku?                                                                                         

ano           ne                                   

Pokud ano, jaké?                    

                  

Byla nádrž předlážděna?                                                                                                                                

ano           ne                                   

Pokud ano, jak byl podklad pod dlažbou zhutněn?              

Byla nádrž opatřena pojízdným krytem?                                                                                       

ano           ne                                   

Pokud ano, jakou třídu zatížení kryt má?  

 

 

Tímto prohlašuji, že jsem na uvedené otázky odpověděl pravdivě a svědomitě a beru na vědomí, že 

nepravdivé a neúplné informace povedou k odmítnutí reklamace.  

Beru na vědomí, že podáním nepravdivých a neúplných informací vzniknou společnosti Plastsvar s.r.o 

náklady, které mě budou přeúčtovány dle platného ceníku uvedený ve všeobecných podmínkách 

společnosti Plastsvar s.r.o. 

 

Místo          datum  

_________________________________________________________________________________  

Jméno podepsané osoby:            Podpis a razítko  


