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RozHoDNUTí
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací' jako věcně pŤíslušn1/orgán Státní
správy podle ust. $ 124 odst. 2 písm' c) zákona č, 36|/2000 sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějšíchpŤedpisti (dále jen ,,Zákon o silničnímprovozu..), rozhodlo podle
ust. $ 67 zákona č. 500l2oo4 Sb., správní Íád, ve znění pozdějšíchpŤedpisri (dále jen ,,správní Ťád..)
takto:

na základě Žádosti společnosti GS PLUS s.r.o.' Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany,
ze dne 13.9.2012 se

(dále jen ,,Žadate|,,)

sch v aIu

j

e

vyrobek: ,,Mobilní plastová vodicí stěna.. typ: ,,SQUALB 700.. (dáie jen ,'Vyrobek..)
od v1yrobce: ,,SIGNAUX GIROD, BP 30004
a pro
1.

2.

3.

- Bellefontaine, 39400 Morez cedex, Francie"

jeho pouŽívánínapozemních komunikacích stanovuje tyto podmínky:
Doba platnosti schválení do 2l.9.2017

V1frobek mriže b, t. užíván na pozemních komunikacích v Českérepublice pouze
v souladu s platnymi právními pŤedpisy v oboru pozemních komunikací. Dle ust.
$ 78 zakona o silniěním provozu musí dopravní značky, světelné a akustické signály,
dopravní zaŤízenía zaÍízenípro provozní informace tvoŤit uceleny systém a smějí se
uŽívat pouze v takovém rozsahu a takovym zprisobem, jak to nezbytně vyŽaduje
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Nedílnou součástíschválení je ,,Protokol o zkoušce č. 40l122o4ol2ol2,, Ze dne
4.9.2012 vydany akreditovanou laboratoŤí Silniění vyvoj _ ZDZ spol. s r.o., Jílkova
76,615 00 Brno a ,,Prohlášení shody ě' 2/2012,, ze dne I0'9.2012 vydané žadatelem.

od vodnění
Na základě $ 68 odst' 4 správního Ťádu bylo upuštěno od od vodnění, neboť silničnísprávní

riŤad všem ričastnftrim Ťízenívvhověl v olném rozsahu.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníciŤízenív souladu s $ 152 správního řádu podat
rozklad k ministru dopravy cestou Ministerstva dopravy, odboru pozemních komunikací do l5 dnů
od jeho doručení.Lhůta pro podání rozkladu se počítáode dne následujícího po doručení
rozhodnutí.
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Ing. Milan Dont, Ph.D.
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