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C. j .: 443/2014-120-STSP/2

RozHoDNUTí
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, jako věcně pŤíslušn;/orgán státní
správy podle ust. $ I24 odst' 2 písm. c) zákona t,. zsttzooO Sb., o piono,u na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějšíchpŤedpisri (dále jen ,1ákon o silničnímprivozu..), rozh^odlo
podle
ust. $ 67 zákona č, 50ol20o4 Sb., správní Ťád, ve znění pozdějšíchpŤedpiiti (dále jen
,,správníiád..;

takto:

na zákJadě žádosti společnosti GS PLUS s.r.o., Bohunická cesta 385/5
tČ zezz+gt2 (d,á|e jen ,,žad'ate|,,) ze dne t2. 6.2OI4 se

,

664 48 Moravany,

schvaluje
r

yrobek: ,,Clony proti oslnění.. (dále jen ,,Vyrobek..)

od vyrobce:
a pro

1.
2.

3.

,,sc GIRoD, calea Lugojului 9 A, GHIRODA-Jud. Timis. Rumunsko,,

jeho pouŽívání na pozemních komunikacích stanovuje tyto podmínky:
Doba platnosti schválení do 15. 7. 2019

Vyrobek m že b!Í uŽíván na pozeÍrních komunikacích v Českérepublice pouze
v souladu s platnymi právními pŤedpisy v oboru pozemních komuniiací.
Dle ust'.
$ 78 zakona o silničnímprovozu musí dopravní znáěky, světelné a akustické
signály,
dopravní zaÍízenía zaŤízenípro provozniinfo.mace tvoŤit uceleny
systém a smějí se
uŽívat pouze v takovém rozsahu a takov]/m zp sobem, jak to n"žuytne
vyŽaduje
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacičh.
Nedílnou součástíschválení je ,,PrÍifbericht Nr. I}5238II3,, ze dne II,9.2o13
vydané oznámen,fm subjektem č. I2I3 SKZ _ TeConA GmbH, Friedrich-BergiusRing 22, 97076 Wtirzburg, Německo, ,,Oznaěení CE.., ,,Prohlášení o vlastnostech
ě. I/20I4,, ze dne 16' I.20|4 vydané vyrobcem. Podkladem pro schválení je
,,Buletin incercare in sufleria subsonicá Nr. 3371.. zde dne 20' 12.2010 vydany
zkušební laboratoŤí I.N.C.A.S., Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, 061126
Bucharest,
Rumunsko, ,,Raport de incercare Nr. 0747-13A,, ze dne 2o.g.2or3
vydany
Laborator fotometric electrobanat, Str. Paul Morand I35, 300538 Ťi,,,i'o*u,

Rumunsko.
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odůvodnění

443t20I4-120-STSP/2

Na základě $ 68 odst. 4 správnfto řádu bylo upuštěno od odůvodnění, neboť
silničnísprávní
úřad všem účastnftůmŤízenívyhověl v plném rózsatru.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníciřízenív souladu s 152 správního
řádu podat
$
rozklad k ministru dopravy cestou Ministerstva dopravy, odboru pozemních
komunikací do 15 dnů
od jeho doručení.Lhůta pro podání rozkladu se počítáode dne následujícího po
doručení
rozhodnutí.
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