
Č. j.: 18/2016-120-TN/2

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací jako věcně příslušný orgán státní správy 
podle ust. § 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 Impuls-B s.r.o., Zd.Štěpánka 
1779/17, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 25391038 (dále jen „žadatel“) ze dne 3. 2. 2016 podle ust. § 66 
odst. 4 zákona o silničním provozu takto:

Výrobek „Zvýrazňující sloupek“ (dále jen „výrobek“) 

 Typ PC-65NSRW-BS     - oranžový sloupek se 3 bílými retroreflexními pruhy, výška 650 mm

 Typ PC-100NSRW-BS   - oranžový sloupek se 4 bílými retroreflexními pruhy, výška 1000 mm

 Typ PC-80NSRW-BS     - oranžový sloupek se 3 bílými retroreflexními pruhy, výška 800 mm

 Typ PC-80NSBLW-BS   - černý sloupek se 3 bílými retroreflexními pruhy, výška 800 mm

 Typ PC-80NSBLY-BS    - černý sloupek se 4 červenými retroreflexními pruhy, výška 1000 mm

 Typ PC-100NSWHR-BS - bílý sloupek se 3 bílými retroreflexními pruhy, výška 800 mm

 Typ DK-7BS-M80           - černý/šedý sloupek se 2 bílými retroreflexními pruhy, výška 800 mm

od výrobce: Jislon (Europe) B.V., Gesseltweg 4, 6089 NT Heibloem, The Netherland     
(dále jen „výrobce“) se

s c h v a l u j e

a pro jeho používání na pozemních komunikacích se stanovují tyto podmínky:
1. Schválení je platné do 15. 2. 2021
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 (ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací, ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů). 
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O d ů v o d n ě n í

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací obdrželo žádost žadatele o schválení 
výše uvedeného výrobku. Podkladem pro schválení bylo Prohlášení Shody výrobku ze dne 
3. 2. 2016, Protokol o zkoušce č. 12/121009/2011 vydaný AZL Silniční vývoj-ZDZ spol. s.r.o. ze 
dne 7. 3. 2011, Zpráva o posouzení výrobku „Zvýrazňující sloupky“ ze dne 11. 3. 2011, Schválení 
230/2011-910-STSP/1 ze dne 27. 4. 2011, Technický list č. NS 13 a „čestné prohlášení o stálosti 
procesu“ uvedeného v žádosti. Na základě uvedeného Ministerstvo dopravy schválilo předmětný 
výrobek pro použití na pozemních komunikacích a pro jeho použití byly stanoveny podmínky.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 správního řádu podat 
rozklad k ministru dopravy cestou Ministerstva dopravy, Odboru pozemních komunikací, nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, do 15 dnů od jeho doručení. Lhůta pro podání rozkladu 
se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí.

V Praze        25. února 2016

Mgr. Ján Skovajsa
zástupce ředitele odboru
Odbor pozemních komunikací

Za správnost vyhotovení:  Ing. Milan Drozen

otisk úředního razítka
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