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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, 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 zplnomocněného
zástupce výrobce společnosti RENA NOVA, s.r.o., IČO 63479354, se sídlem č. p. 28,
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem (dále také „žadatel“), doručené dne 2. 11. 2020 podle
§ 66 odst. 4 zákona o silničním provozu takto:
Výrobek „Clony proti oslnění“ typ „Maibach N4“ výšek 600 mm, 900 mm a 1200 mm (dále
jen „výrobek“) od výrobce Maibach VuL GmbH, Bannholzstrasse 4, D-73037 Göppingen, Spolková
republika Německo, se
schvaluje
a pro jeho používání na pozemních komunikacích v České republice se stanovují tyto podmínky:
1.

Schválení je platné do 16. 2. 2026.

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 12676-1 Systémy
proti oslnění na pozemních komunikacích – Část 1: Účinnost a funkční
charakteristiky, ČSN EN 12676-2 Systémy proti oslnění na pozemních
komunikacích – Část 2: Zkušební metody, montážní manuál.
Odůvodnění

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, obdrželo žádost žadatele o schválení
výrobku. Podkladem pro schválení byla žádost o schválení výrobku, Prohlášení o vlastnostech
ze dne 11. 1. 2021 vč. označení CE, EU Certifikát o shodě č. 0760-CPD-0504, Protokol o zkoušce
č. V4-79/2004, montážní manuál a výkresová dokumentace 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 do 15 dnů od jeho doručení. Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího
po dni doručení tohoto rozhodnutí.
V Praze dne 15. února 2021
- otisk úředního razítka Ing. Václav Krumphanzl
ředitel
Odbor pozemních komunikací

Rozdělovník:
RENA NOVA, s.r.o.
č. p. 28,
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úsek kontroly kvality staveb
Čerčanská 12
140 00 Praha 4
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