
M in iste rstvo dopravy odbor pozemních
komunikací

nábŤeŽí Luďvíka Svobody 1222/ 12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

C. j.: 14512013- 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. 36I/2000 Sb., o piouo"u na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších pŤedpisri (dále jen ,,zákono silničním pr6vozu..), rozhbdlo podle
ust. $ 67 zákona č, 50012004 Sb., správní Ťád,, ve znění pozdějších pŤedpiiti (dále jen ,,správníiád..;
takto:

na z6k|adě Žádosti společnosti Gs PLUS S.r.o.' Bohunická cesta 385/5 , 664 48 Moravany' IČ
26234912 (dále jen ,,žadate|,,) ze dne I4.2.2oI3 se

schvaluje

vy'robek: ,,Svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné.. typ: ,,GS.Zn panel.. (dálejen,,Vyrobek")

od vyrobce: ,,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. 3. 2018

Vyrobek 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 znáěky, světelné a akustické signály,
dopravní zaÍízení a zaÍízení pro provozní informace tvoŤit ucelen1í systém u ..eji ,"
uŽívat pouze v takovém rozsahu a takovym zp sobem, jak to n"žbytně vyžaduje
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Nedílnou součástí schválení je ,,ES _ Certifikát shody č. 1388-CPD-I2'212OI2,, Ze
dne I2.II.2jI2 vydany notifikovanou osobou č. 1388 Silniění v1ívoj _ ZDZ spo|.
s r.o.' Jílkova ,76, 

615 00 Brno, ,,Oznaěení CE.., ,,ES Prohlášení o shodě č' 5l2OI2,.
ze dne 17.I2,20I3 a ,,Prohlášení shody č, 5t2ol2 s národní pŤílohou NA ČSN EN
I2899-I:2o07 stálé svislé dopravní značení_ Čast 1: stálé dopravní značky,, ze dne
17 . I2.2oI2 vydané žadatelem'

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

Ťad všem ričastnfttim Íízení vyhověl v plném rozsahu.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou častníci Ťízení v souladu s $ 152 správního Ťádu podat

rozklad k ministru dopravy cestou Ministerstva dopravy, odboru pozemních komunikací do 15 dnriod jeho doručení. Lhrita pro podaní rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení
rozhodnutí.
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