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ROZHODN UTí
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, jako věcně pŤíslušnyorgán Státní
správy podle ust. $ l24 odst. 2 písm. c) zákona č' 36112000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích' ve znění pozdějšíchpŤedpisri (dále jen ,,zákon o silničnímprovozu..), rozhodlo podle
ust' $ 67 zákona ě. 500l2oo4 Sb., správní Ťád, ve znění pozdějšíchpŤedpisri (dále jen ,,správní Ťád..)
takto:

na zák|adě žádosti společnosti GS PLUS s.r.o.o Bohunická cesta 385/5 , 664 48 Moravany, IČ
26234912 (dále jen ,,Žadate|,,) ze dne 29.4,2o|3 se

schvaluje
l'yrobek: ,,Směrovy sloupek.. typ: ,,Baliseta GS.. varianta:
sloupek ze|ené barvy.. (dále jen ,,Vyrobek..)

,,Jll -

sloupek bílébarvy, J12 _

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

jeho pouŽívání na pozemních komunikacích stanovuje tyto podmínky:

l.

Doba platnosti schválení do 15. 4.20|5

2.

Vyrobek mriže byt uŽíván na pozemních komunikacích v Českérepublice pouze
v souladu s platn1ími právními pŤedpisy v oboru pozemních komunikací. Dle ust.
$ 78 zákona o silničnímprovozu musí dopravní značky, světelné a akustické signály,

dopravní zaÍízeníaz,aŤízenípro provozní informace tvoŤit uceleny systém a smějí se
uŽívat pouze v takovém rozsahu a takovym zp sobem, jak to nezbytně vyŽaduje
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
3.

Nedílnou součástíschválení je ,,ES - Certifikát shody č. 1388-CPD-2,2/20|3,, ze dne
|5.4,2o|3,,,Protokol č' l388-CPD-2,2l2o|3 o vysledku certifikace vyrobku..ze dne
|5.4,2013 vydané notifikovanou osobou č. l388 Silničnívyvoj _ ZDZ spol. s r.o.,
Jílkova 16, 6|5 00 Brno, ,,OznačeníCE* a,,ES Prohlášení o shodě č' 10l20l3,, ze
dne 24'4.2ol3 vydané žadatelem.

od vodnění
Na ziákladě $ 68 odst. 4 správního Ťádu bylo upuštěno od odrivodnění, neboť silničnísprávní
Ťad všem častnftrim Íízenívvhověl v olném rozsahu.
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Poučení

36u2013-120_5TSP/2

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastnícitízenív souladu s l52
správního řádu podat
$
rozklad k ministru dopravy cestou Ministerstva dopravy, odboru
pozemních kámunikací do |5 dnů
od jeho doručení.Lhůta pro podání rozkladu.se
iočítáode dne následujícího po doručení
rozhodnutí.
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