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Ministerstvo dopravy
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Odbor pozemních
komunikací

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.:

170!2017-120-TN/3

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, jako věcně příslušný orgán státní
správy podle ust.
124 odst. 2 písm. c) zákona č. 36 1/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), rozhodlo na základě žádosti společnosti
voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, SchmidhüttenstraBe 5, 3500 Krems, Republika Rakousko
ICO: FN 4388$ t (dále jen „žadatel“) ze dne 19. září 2017 podle ust. 66 odst. 4 zákona
o silničním provozu takto:
Výrobek „Jednostranné silniční ocelové svodidlo“ typ „KREMSBARRIER 2 RH1 C“
(dále jen „výrobek“) od výrobce společnosti voestalpine Krems Finaltechnik GmbH,
SchrnidhüttenstraBe 5, 3500 Krems, Republika Rakousko se
schvaluje

a pro jeho používání na pozemních komunikacích se stanovují tyto podmínky:
1.

Schválení je platné do 25. 9. 2022.

2.

Výrobek může být užíván na pozemních komunikacích v České republice pouze
v souladu se zákonem o silničním provozu a v souladu s příslušnými technickými
předpisy např. CSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, CSN 73 6110 Projektování
místních komunikací, Technické podmínky 114
Svodidla na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Technické podmínky 203 Ocelová
svodidla svodnicového typu a Technickými podmínkami výrobce TPV 168/20 16,
dodatek Č. 1/2017.
—

—

—

Odůvodnění

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, obdrželo žádost žadatele o schválení
výrobku. Podkladem pro schválení byla žádost o schválení výrobku, Prohlášení o vlastnostech
Č. D2 I 2DoP2O 17, Osvědčení o stálosti vlastnosti č. 0531 CPR 1317 2079, Montážní návod
a stanovisko Reditelství silnic a dálnic CR Č. j. 15366/18200/2017 ze dne 21. srpna 2017. Výrobek
lze na pozemních komunikacích použít za podmínek uvedených v TPV 168/2016, dodatek
Č. 1/20 17. Na základě uvedeného Ministerstvo dopravy schválilo výrobek pro použití na pozemních
komunikacích a pro jeho použití byly stanoveny podmínky.
—

—

—
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s 152 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad k ministru dopravy cestou Ministerstva
dopravy, Odboru pozemních komunikací do 15 dnů od jeho doručení. Lhůta pro podání rozkladu
se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí.

Za správnost vyhotovení: Ing. Dávid Korfant
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