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IČO:

Ministerstvo

dopravy,

Odbor provozu silničních

vozidel (dále jen,,ministerstvo"),

jako ústřednf správní orgán státn'í

správy ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacícl'i podle fi 80 zákona č. 56/200] sb., o
podmínkách
provozu vozidel na pozemních
komunikacích
aoziněně
zákona č.168/1999
sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisej'ících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve zněnf zákona č. 307/1999 sb., Ve znění pozdéjších předpisů (dále jen,,zákon")
podle fi 16 odst.

l zákona a na zák]adě žádosti ze dne 31.08.2020
5@hva1uie
hromadnou

Rozsah a podmínky
Rozsah:
- prodloužení

přestavbu

vozidel

v rozsahu stanoveném v podmínkách

schválení

schválení:

platnosti hromadné přestavby,

- přestavba musí být provedena na již registrovaná

vozidla kategorie M a N,

- přestavba spočfvá v montáži dflů karoserie, vnitřního
určení montážrrí, pojízdnou

vybavení za účelem přestavby vozidla na vozidlo

zvláštního

dílnu.

Podmínky:
- přestavba musí být provedena pouze na již registrovaná
- přestavba

musJ odpovídat

směrnice 2007/46/ES

podmínkám

a požadavkům

- změněné údaje týkající

výrobce

přestavovaného

zákona č. 56/200l

se rozměrů

vozidla

vozidla kategorií

M a N,

vozidla,

technickým

podmfnkám

příkohy

XI

Sb. v p]atném znění,

musí sp]ňovat požadavky

pro maximální

rozméry

dané příslušným

předpisem,
- nařizuje se kontrola každého I O-tého přestavěného vozidla ve zkušebnf stanici před vypsáním technického
Kontrola

musí být zaměřena na ověření splnění podrnínek stanovených

nástaveb, na zjištěnf rozměrů, provozní hmotnosti,

rozložení hmotnosti
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výrobcem přestavovaného
na jednot]ivé

průkazu.

vozidla pro montáž

nápravy, boční ochrany, zadního

nárazníku, světelného zařízení, mechaniekébo zajištění korby a výrobnffio štítku nástavby,
- o každé přestavbě musí b;t vedena přesná dokt»nentace včct'ně popisu provedených prací a použitých dílů- a xnontáž
rnusí být potvrzena podpisem odpovědnou osobou, včetně popisu provedenýcli praď a použitýeh dílů,
- držitel schváiení hroinahé

přestavby n'iusí vés't evidence všech provedených a zapsaných přestaveb,

- držitel schválení hromadné přestavby vybaví vozidlo výrobníin štítkein přestavby díe vzoni s číslem schváleni
HP - (1342,
- zápis v 'reehnickéín průkazu vozidla v části "další záznaníy" je mož'ný až po fyzieh,y realizované přestavbě.
Ministerstvo dopravy opraiťiuje držitele roy.hodnutí k demontáži přestavby v souladu s podmnkaníi
odstranění v'ýrobního štítku předmětné přestvby.

sehválctď a

průtazu

Mit'tisterstvo dopravy současně zinocňqie držite}e tohoto rozbodnuď provedením zápisu do Technického
v části,,Další

záznamy"

Rozhobutiií

Ministerstva

s následujíďni
dopravy

textení:

č. HP-0342, č. j. i413QOl8-I50-SCH2f5,

ze dne 03.09.2020 byla provedena

přestavba vozidla a zároveň se měni nástedu,iící ůdaje v TP:
*N: VOZ'íDLO ZVLÁŠTř=JÍHO URČENÍ
'2: SG MONT ÁŽNÍ
SG POJÍZDN.Á DÍLNA
"6: tJřJIVES-r CZ S.R.O., NOVÝ BOR, ČESKO
"7: 99 MONT ÁŽNÍ
99 POJÍZDNÁ DÍLNA
*H,12!3:
dle sk"utečnosti
*G: & skutečnosti
*Ostatní:
dNeTP voziďa
Voziďlo je vybaveno ZVS orartžové

barvy) které xnůže být v činnosti při práci vozidla na pozeiuních koxnunikacích.

V případě

demontáže přestavby ófite} tohoto rozbo=butí
p'rovede zápis do Teehnického průkazu v částí ,.DaNší
následujíeím textem:
Roáobutím
Ministerstva dopravy č, HP-0342, č. j, ]4]3720I8-i50-SCH2.;5,
ze óe 03.09.2020 byla odsmtněna

záznaníý'

s

přestavba vozídla a zároveň pozbý"va.ii pNatnosti zíněněné
se daturn zápísu v TP).

úda,jezápisuo provedenípřestavbyHP-0342zedne(dopínN

Zápis v Techníckém průkazu voziďa v části ,,DaNší
r»ebo ďemontované přestavbě.

amy" buďe proveden až po $zickyr realizované přestavbě

7ápis musí být p'roveden psacíi'n

stojem nebo tiskáiíou

ítelern tohoto rozhodnutí a &le po$isem
Toto rozhodnutí

výpočetní (echniky a potvrzen razítkem organizace, která je

opivněné osobys uvedenímdatazápisu.

pozbýírá platnosti v případě zniěny předpisů, poďe kterýeh b34o toto rozhodnutí

vydáno.

0 d ů v o d n ěn í:
Na zákNadě spinění všech předepsanýeh ná]eutostí staííovexxých v zákoně a blšíeh podmínek stanovených tímto
rozhodnutím je rozhodnuto, jak je shora uvedeno, Od da!šířao odůvodnění se z důvodu vyhověuí v plnétn rozsahu
žádosti upouští podle %68 odst. 4 zákonaČ. 500f2004 sb., správnířád,ve zněn.í
pozdějšíeh
předpisů(dálejen,správn'í
řád").
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Nzepodle 6 152odst I správního
řádupodatrozkladk ministu dopravydo 15 dnůodedne
jeho doručení, a to podáním učiněn% u níinisterstva, nábřeMIaidvíkaSvobody12, P.O.BOX9, I10 15 Prahal.

V Praze dne

.09.2020

Ing. Be. Ivan Novák
řediRel
Oďbor provozu silničních vozidel

Iraig.

Jiří
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