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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (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 WYNELLA s.r.o, IČO 28932871, se sídlem Fantova 1785/26, 155 00
Praha 5 (dále jen „žadatel“), doručené dne 10. 3. 2021 podle § 66 odst. 4 zákona o silničním
provozu takto:
Dopravní zařízení „Obrubník“ typy/kódy „604–612, 704–712, 804–812, 904–912“ (dále jen
„výrobek“) od výrobce WYNELLA s.r.o, IČO 28932871, se sídlem Fantova 1785/26, 155 00
Praha 5, se
schvaluje
a pro jejich používání na pozemních komunikacích v České republice se stanovují tyto podmínky:
1. Schválení je platné do 2. 3. 2024.
2. Výrobek může být používán na pozemních komunikacích 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 výrobků. Podkladem
pro schválení byla žádost o schválení výrobku, Prohlášení o shodě ze dne 9. 3. 2021, Stavebně
technické osvědčení č. 030 – 061214 ze dne 3. 3. 2021, Protokol o výsledku certifikace výrobku
č. 030-061216 ze dne 5. 3. 2021, Protokol zkušební laboratoře č. 030-061215 ze dne 1. 3. 2021,
Certifikát výrobku č. 204/C5a/2021/030-061217 ze dne 5. 3. 2021 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 24. května 2021
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