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komunikací
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ROZHODN

Ministerstvo dopravy' odbor pozemních komunikací, jako věcně pŤíslušn;f orgán Státní
správy podle ust. $ 124 odst. 2 písm. c) zákona ě. 36112000 sb', o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších pŤedpisri (dále jen ,,zákon o silničním provozu..), rozhodlo podle
ust. $ 67 zákona ě. 50012004 Sb., správní Íád, ve znění pozdějších pŤedpisti (dále jen ,,správní Ťád..)
takto:

na zák|adě žádosti společnosti GS PLUS S.r.o.' Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany,
(dále jen ,,Žadate|,,) ze dne 26.9'2012, doplněné dne 18. 10.2012 se

schvaluje

vyrobek: ,,Mobilní světelné signalizační zaÍizení,, typ: ,,GS - IR400.. (dále jen ,,Vyrobek..)

od vyrobce: ,,TTS Trafic Technologie Systéme, ZJ. lére avenue, 2éme Rue, 065010
CARROS, Francie"

a pro jeho používání na pozemních komunikacích stanovuje tyto podmínky:

l. Doba platnosti schválení do 13. 10.2017

2' V robek mriŽe bjt 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 zaÍízení a zaŤízení pro provozní informace tvoŤit uceleny systém a smějí se
uŽívat pouze v takovém rozsahu a takov;ym zptisobem' jak to nezbytně vyžaduje
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

3. Nedílnou součástí schválení je ,,EC Certificate of Conformity 1328 - CPD - o2I8,, ze
dne 30.II.2oI1 vydal CERTIF - Associagáo para a Certificagáo, Rua José Afonso, 9
E,, 28Io-237 Almada, Portugal, ,,Protokol o zkoušce č. 3011210251200],, ze dne
28'6'2007 vydal Silniční vyvoj _ ZDZ spo|. S r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno
a,,Prohlášení shody č. |/2oL2,, ze dne |.7.2012 vydané Žadatelem.

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

riŤad všem častnftrim Íízení vyhověl v plném rozsahu.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou ričastníci Íízení v souladu s $ 152 správního Ťádu podat

rozklad k ministru dopravy cestou Ministerstva dopravy, odboru pozemních kbmunikací do 15 dnriod jeho doručení' Lh ta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení
rozhodnutí.

Y Praze *ě; ..;, . tíina 2012

:

Ing. Milan Dont, Ph.f).
reditel
odbo r pozemních komunikací
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