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Ministerstvo dopravy - odbor provozu silničních vozidel nábŤeží Ludvfta Svobody I222/I2
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Č 1.: tztzols- 1 50-SCH2

ROZHODNUTI

o SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ zpŮsoBILoSTI TYPU
KoNsTRUrčNÍ čÁsn VOZIDLA NEBO vÝn.q.vy VOZIDLA č.

Držitel:

Druh:

Výrobce:

Tovární značka:
Typ (typová řada):

3 556

CENTRUM st-uŽes pro SILNIČNÍ DoPMVU s.p.o
nábř. Ludvíka Svobody 7222lI2
110 15 Praha I
nůzruÉ - sRtvolrprcÍ ŠrÍrrv

CENTRUM st-uŽes pro SILNIČNÍ DoPRAVU s.p.o
nábř. Ludvíka Svobody I222lL2
110 15 Praha 1

CSPSD
Nálepka na RZ

obchodní označení:
Určeno na vozidla: kategirie L,M,N,T a c

Ministerstvodopravypodleustanovení$ 19zákona č.56/2001 Sb.' o podmínkách provozu vozidel napozemních
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 zíkona č.307/1999 sb.
a prováděcích předpisů o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích.

schvaluie

technickou způsobilost konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla k provozu na pozemních komunikacích za podmínek
stanovených výše uvedenými právními předpisy a dalších podmínek uvedených v tomto rozhodnutí. Současně s tímto
rozhodnutím se vydává osvědčení o schválení technické způsobilosti konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla, vydané
téhož dne pod stejným číslemjednacím' osvědčení ajeho přílohyjsou nepřenosné.

DrŽitel tohoto rozhodnutíje povinen pro kaŽdou vyrobenou nebo dovezenou konstrukční část vozidla nebo výbavu
odpovídající schválenému typu potvrdit do prodejní dokumentace shodnost výrobku se schváleným typem S uvedením čísla
osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy a výrobek opatřit schvalovací
značkou, pokud není v tomto rozhodnutí stanoveno jinak. osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční
části vozidla nebo výbavyje platné pro každou vyrobenou nebo dovezenou konstrukční část vozidla nebo výbavu stejného

typu' u kterých nedošlo ke konstrukční změně a které byly vyrobeny nebo dovezeny v dobějeho platnosti.

Po skončení výroby nebo dovozu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla je dÍžitel tohoto rozhodnutí
povinen neprodleně vrátit osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla
i s jeho přílohami Ministerstvu dopravy.



Další podmínky schválení:

Platnost osvědčení do 3L.12.2016.

Ná1epka na Rz musí být označena povínným značením dle wyhl. č. 34r/2or4 Sb. s obsahem 'csPsD nálepka
na RZ ATEST 8SD 3555il.
Před na]epením ná1epky na Rz musí být odstraněn kontrolní štítek emisní kontroly.

odůvodnění
Na zrákladě splnění všech předepsaných náležitostí stanovených ziíkonem č).5612001 Sb.,prováděcích předpisů

a dalších podmínek stanovených tímto rozhodnutím je rozhodnuto, jak shora uvedeno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle $ 752 zíkona č. 50012004 Sb.' o správním Íízení, rozkJad, a to do 15Ji dnů

po doručení tohoto rozhodnutí Ministerstvu dopravy, cestou odboru, který schválil technickou způsobilost.

Příloha: osvědčení o schviálení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla č. 3 556

V Praze dne 06.01.2015
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odbor provozu silničních vozidel



Pří1oha k Rozhodnutí č. j
a k osvědČenÍ Č. 3 556
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zákl-adní parametry:
Velíkost: kolečko průměr 32 mm, aršík 175x165 mm, 20 ks na aršíku
Barva: matná bí1á barva odstín shodný s barvou RZ, potisk černá barva
odrazivost světla: PE materiál i barva mínimá]ně odráže1ící světlo
Materiál: samo1epka PE p1astová mat
Povrchová úprava: matný 1ak proti oděru a otěru
odolnost IIV: barva odo1ná UV záření
Lepivost: vyšší adheze, 1epid1o s692N
odo]_nost tep1otám: _3o až +60 oC

označení: ATEST BsD 3556 .,.\
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MINISTERSTVO DOPRAVY KÉREPUBLIKY

Č. i., 12l2o15-150-scH2 V Praze dne 06.01.2015

OSVEDCENI
o SCHVÁLENí TECHNlcrÉ zpŮsoBlLosTl TYPU

KoNsTRUrČní čÁsn VozlDLA NEBo vÝgnvv VozlDLA č.

3 556

Ministerstvo dopravy České republiky podle ustanovení 5 19 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 někteých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č' 307lL999 Sb' a prováděcích předpisů o schvalovánítechnické
způsobilosti a technických podmínkách provozu vozídel na pozemních komunikacích
vydává osvědčenío schválení technické způsobilosti ýpu.

Druh: nůztvÉ - snmolrprcÍ ŠrÍrrv

Tovární značka: csPsD
Typ (typová řada): Nálepka na RZ

ESČ

Obchodní označení:

Výrobce:

Držitel:

CENTRUM SLUŽEB pro SILNIČNÍ DoPMVU s.p.o
nábř. Ludvíka Svobody 7222lI2
110 15 Praha 1

CENTRUM SLUŽEB pro SILNIČNÍ DoPMVU s.p.o
nábř. Ludvíka Svobody I222l12
110 15 Praha 1

Toto osvědčeníje přílohou rozhodnutí MD ČR o schválení technické způsobilosti ýše uvedeného

ýpu vydaného dne 06'01'2015 pod stejným číslem jednacím. a je r.repřenosné.
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