
Ministerstvo dopravy odbor pozemních
komunikací

nábŤeŽíLudvíka Svobody I222l |2
PO BOX 9, 110 15 Praha I

C. j.: r9l20l4-120-STSP/2

L. RozHoDNUTí

Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, jako věcně pŤíslušny orgán státní
správy podle ust' $ I24 odst' 2 písm' c) zákona ě. 36112000 sb', o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších pŤedpisti (dále jen ,,zákon o silničním provozu..), rozhodlo podle
ust. $ 67 zákona ě. 5ool20o4 Sb., správní Íád, ve znění pozdějších pŤedpisri (dále jen ,,správní Ťád..)
takto:

na zák|adě žádosti společnosti GS PLUS s.r.o., Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany,
lČ zezz+gtL (dá|e jen ,,žad'ate|,,) ze dne20. 12.2013 se

schvaluje

l Írobek: ,,Sr-islé dopravní značky retroreflexní.. typ: ,,GS.Zn,, (dále jen ,,Vyrobek..)

od vfrobce: ,,GS PLUS s.r'o., Bohunická cesta 385/5 ,664 48 Moravany..

a pro jeho pouŽívání na pozemních komunikacích stanovuje tyto podmínky:

1. Doba platnosti schválení do 15. 1.2019

2. V]frobek m že b,!t uŽíván na pozemních komunikacích v České republice pouze
v souladu s platnymi právními pŤedpisy v oboru pozemních komunikací. Dle ust.
$ 78 zakona o silničním provozu musí dopravní značky, světelné a akustické signály,
dopravní zaŤízení a zaÍízení pro provozní informace tvoŤit ucelen1/ systém a smějí se
uŽívat pouze v takovém rozsahu a takovym zpťtsobem, jak to nezbytně vyžaduje
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

3. Nedílnou souěástí schválení je ,,osvědčení o stálosti vlastností certifikát ě. 1388-
CPR.1 ,2/2oI3,, ze dne 15. II.2013 vydany oznámenym subjektem č. 1388 Silniční
vyvoj _ ZDz spol. s r.o., Jílkova 76, 6|5 00 Brno, ,,Oznaěení CE.., ,,Prohlášení o
vlastnostech č. 1.L/20I3,, ze dne 16. 11.2013 a,,Prohlášení shody č. NA-1/20l3
s národní pŤílohou NA ČsN EN 12899- I:2Oo1 Stálé svislé dopravní značení _ Čast
1: Stálé dopravní znaěky,, ze dne Lo' 12.2oI3 vydané Žadate|em.

od vodnění
Na základě $ 68 odst. 4 správnfto Ťádu bylo upuštěno od odrivodnění, nebot'silniční správní

Ťad všem častnft m Ťízení vyhověl v plném rozsahu.
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Proti tomuto
rozklad k ministru
od jeho doručení.
rozhodnutí.

19/2014-120-STSP/2

Poučení
rozhodnutí mohou ričastníci Ťízení v souladu s $ 152 správního Ťádu podatdopravy cestou Ministerstvadopravy, odboru pozeinních tomunitucí do 15 dnriLh ta pro podání rozkladu ie iočítá ode dne násleáujícího po doručení
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fng. Milan Dont, ph. D.
Ťeditel
odbo Í pozemních komunikací
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