Ministerstvo dopravy – Odbor provozu
silničních vozidel

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

Č. j.: MD-26124/2021-150/2

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 20.08.2021
Právní moc vyznačena dne: 20.08.2021
Právní moc vyznačil: Ing Vladimír Dynybyl v.r.

ROZHODNUTÍ
o schválení technické způsobilosti
hromadné přestavby č.
HP-0629
Držitel:
IČO:

UNIVEST CZ S.R.O.
NA VYHLÍDCE 786
473 01 NOVÝ BOR
25423975

Ministerstvo dopravy, Odbor provozu silničních vozidel (dále jen „ministerstvo“), jako ústřední správní orgán státní
správy ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích podle § 80 zákona č. 56/2001 Sb., o
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
podle § 16 odst. 1 zákona a na základě žádosti ze dne 17.08.2021
schvaluje
hromadnou přestavbu vozidel v rozsahu stanoveném v podmínkách schválení
Rozsah a podmínky schválení:
Typ vozidla (typ. řada): GEMA CAMELOT
PARATIA CON PORTA S.A. GEMA EX.C
Rozsah:
- přestavba musí být provedena na již registrovaná vozidla kategorie N1,
- přestavba spočívá v montáži modulárního systému a přepážky do vozidla. Modulární systém nebo přepážku lze
montovat do vozidel samostatně nebo společně.
Podmínky:
- přestavba musí být provedena pouze na již registrovaná vozidla kategorií N1,
- přestavba musí odpovídat závěrům uvedených v protokole DEKRA CZ a.s. č. 21/127,
- přestavba musí odpovídat podmínkám výrobce přestavovaného vozidla, technickým podmínkám přílohy II. směrnice
2007/46/EU a požadavkům zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění,
- nařizuje se kontrola každého 10-tého přestavěného vozidla ve zkušební stanici před vypsáním technického průkazu.
Kontrola musí být zaměřena na ověření splnění podmínek stanovených výrobcem přestavovaného vozidla pro montáž
nástaveb na zjištění provozní hmotnosti, rozložení hmotnosti na jednotlivé nápravy a výrobního štítku nástavby,
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- o každé přestavbě musí být vedena přesná dokumentace včetně popisu provedených prací a použitých dílů, a montáž
musí být potvrzena podpisem odpovědnou osobou, včetně popisu provedených prací a použitých dílů,
- držitel schválení hromadné přestavby musí vést evidence všech provedených a zapsaných přestaveb,
- držitel schválení hromadné přestavby vybaví vozidlo výrobním štítkem přestavby dle vzoru s číslem schválení
HP - 0629,
- zápis v Technickém průkazu vozidla v části "další záznamy” je možný až po fyzicky realizované přestavbě.
Ministerstvo dopravy opravňuje držitele rozhodnutí k demontáži přestavby v souladu s podmínkami schválení a
odstranění výrobního štítku předmětné přestavby.
Ministerstvo dopravy současně zmocňuje držitele tohoto rozhodnutí provedením zápisu do Technického průkazu
v části „Další záznamy“ s následujícím textem:
Rozhodnutím Ministerstva dopravy č. HP-0629, č. j. MD-26124/2021-150/2, ze dne 20.08.2021 byla provedena
přestavba vozidla a zároveň se mění následující údaje v TP:
*8: GEMA S.R.L., CAMPI BISENZIO, ITÁLIE
*9: 99 REGÁLOVÝ
99 POLICOVÝ
*G: dle skutečnosti
*Ostatní: dle TP vozidla
V případě demontáže přestavby držitel tohoto rozhodnutí provede zápis do Technického průkazu v části „Další
záznamy“ s následujícím textem:
Rozhodnutím Ministerstva dopravy č. HP-0629, č. j. MD-26124/2021-150/2, ze dne 20.08.2021 byla odstraněna
přestavba vozidla a zároveň pozbývají platnosti změněné údaje zápisu o provedení přestavby HP-0629 ze dne (doplní
se datum zápisu v TP).
Zápis v Technickém průkazu vozidla v části „Další záznamy“ bude proveden až po fyzicky realizované přestavbě
nebo demontované přestavbě.
Zápis musí být proveden psacím strojem nebo tiskárnou výpočetní techniky a potvrzen razítkem organizace, která je
držitelem tohoto rozhodnutí a dále podpisem oprávněné osoby s uvedením data zápisu.
Toto rozhodnutí pozbývá platnosti v případě změny předpisů, podle kterých bylo toto rozhodnutí vydáno.
Správní poplatek byl uhrazen ve výši 500,-Kč
Odůvodnění:
Na základě splnění všech předepsaných náležitostí stanovených v zákoně a dalších podmínek stanovených tímto
rozhodnutím je rozhodnuto, jak je shora uvedeno. Od dalšího odůvodnění se z důvodu vyhovění v plném rozsahu
žádosti upouští podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“).
Pouče ní:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení rozklad, a to do 15 dnů po
doručení tohoto rozhodnutí k Ministerstvu dopravy České republiky Praha, cestou odboru provozu silničních vozidel
tohoto ministerstva.

V Praze dne 20.08.2021
Otisk úředního razítka
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