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USNESENÍ
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“),
jako věcně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 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 REPLAST PRODUKT spol. s r.o., IČO 25245945, se sídlem Ke Karlovu
1099/21, 301 00 Plzeň (dále jen „žadatel“), ze dne 13. 1. 2021 o schválení výrobků „Carstop“ kód
„254“, „Podstavec CZ1“ kód „216“, „Podstavec CZ2“ kód „221“, „Podstavec pod patník“
kód „255“, „Podstavec kulatý“ kód „264“ a „Podstavec CZ 1 - exklusive“ kód „293“ (dále
jen „výrobky“) takto:
Řízení o žádosti žadatele doručené dne 13. 1. 2021 o schválení výše uvedených výrobků
se podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), zastavuje.
Odůvodnění
Ministerstvo dopravy schvaluje podle § 124 odst. 2 písm. c) zákona o silničním provozu
provedení a používání dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení
a zařízení pro provozní informace. Uvedené výrobky nespadají do žádné z kategorií uvedených
v § 124 odst. 2 písm. c) zákona o silničním provozu, resp. § 15 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost je tedy zjevně právně nepřípustná, a proto bylo řízení podle § 66 odst. 1 písm. b)
správního řádu zastaveno.
Poučení
Proti tomuto usnesení lze podle § 76 odst. 5 ve spojení s § 152 odst. 1 správního řádu, podat
rozklad k ministru dopravy cestou Ministerstva dopravy, a to do 15 dnů od dne následujícího po dni
doručení tohoto usnesení. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný
účinek.
V Praze dne 18. února 2021
- otisk úředního razítka Ing. Václav Krumphanzl
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