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ROZHODNUTÍ
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 podle § 66 odst. 4 zákona
o silničním provozu takto:
Dopravní zařízení „Zpomalovací práh na 10 km/h“ typy/kódy „232, 233“ (dále
jen „výrobek“) od výrobce REPLAST PRODUKT spol. s r.o., Ke Karlovu 1099/21, 301 00 Plzeň,
Česká republika se
schvaluje
a pro jeho používání na pozemních komunikacích se stanovují tyto podmínky:
1.

Schválení je platné do 8. 1. 2024.

2.

Výrobek může být užíván na pozemních komunikacích v České republice pouze
v souladu se zákonem o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s příslušnými technickými předpisy např. ČSN EN 1436
Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení, Technické
podmínky 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích, Technické podmínky 85 – Zpomalovací prahy, Vzorové listy staveb
pozemních komunikací 6.3 – Vybraná dopravní zařízení.
Odůvodnění

Ministerstvo dopravy obdrželo žádost žadatele o schválení výrobku. Podkladem
pro schválení byla žádost o schválení výrobku, Prohlášení o shodě ze dne 12. 12. 2020, Stavební
technické osvědčení č. 030 – 056064 ze dne 8. 1. 2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 –
056065 ze dne 12. 1. 2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030 – 056063 ze dne 22. 12. 2017,
Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12. 1. 2018, Rozhodnutí č. 030 – 060991
o prodloužení doby platnosti stavebního technického osvědčení č. 030 – 056064 ze dne
11. 12. 2020 a technické listy výrobku. 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, a to do 15 dnů od dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí.
V Praze dne 18. února 2021
- otisk úředního razítka Ing. Václav Krumphanzl
ředitel
Odbor pozemních komunikací

Rozdělovník:
REPLAST PRODUKT spol. s r.o.
Ke Karlovu 1099/21
301 00 Plzeň
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úsek kontroly kvality staveb
Čerčanská 12
140 00 Praha 4
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