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 ROZHODNUTÍ  
 

o změně schválení technické způsobilosti typu 
konstrukční části vozidla nebo výbavy č. 

2419 
 

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 a § 76 odst. 2 zákona a na základě žádosti ze dne 25.05.2021 

 

s c h v a l u j e 

změnu výše uvedeného schválení technické způsobilosti uvedeného typu 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 typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla, vydané téhož dne pod stejným číslem 

jednacím. Osvědčení a jeho přílohy jsou nepřenosné. 

 

Držitel: PLASTSERVIS MOBILLA SPOL. S R.O. 

VRCHLICKÉHO 520 

27054 ŘEVNIČOV 

IČO: 45149461 

  

Druh: PLASTOVÉ DOPLŇKY VOZIDEL 

- OZDOBNÉ KONCOVKY VÝFUKU 

  

Výrobce: PLASTSERVIS MOBILLA SPOL. S R.O. 

VRCHLICKÉHO 520 

270 54 ŘEVNIČOV, ČESKO 

IČO: 45149461 

  

Tovární značka:  MOBILLA 

Typ (typová řada) viz rozhodnutí 

Obchodní označení: MOLOTEC 

 

Držitel tohoto rozhodnutí je povinen pro každou vyrobenou nebo dovezenou konstrukční část vozidla nebo výbavu 

vozidla 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 vozidla a 

výrobek opatřit schvalovací značkou, pokud není v tomto rozhodnutí stanoveno jinak. Osvědčení o schválení 

technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla je platné pro každou vyrobenou nebo 



dovezenou konstrukční část vozidla nebo výbavu vozidla stejného typu, u kterých nedošlo ke konstrukční změně a 

které byly vyrobeny nebo dovezeny v době jeho platnosti. 

 

Původní rozhodnutí o schválení technické způsobilosti, včetně jeho příloh, pokud není změněno tímto rozhodnutím, 

zůstává nadále platné. 

 

Další podmínky schválení: 

Typ vozidla (typ. řada): MOBILLA - MILOTEC 
 

Rozsah: 

- určeno pro vozidla Škoda Octavia a Octavia combi, Škoda Fabia, 

- určeno na vozidla kategorie M1 a N1. 

 

Podmínky: 

- výbava musí odpovídat technickým podmínkám a požadavkům technického protokolu ÚVMV č. SD 010/00, 

082/01, 

- schválení technické způsobilosti výbavy musí plnit požadavky zákona č. 56/2001 Sb. a vyhlášky č. 341/2014 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, 

- plastové doplňky budou na vozidlo namontovány v souladu s pokyny k montáži a budou zajištěny požadavky na 

pevnost uchycení ke karoserii vozidla a vozidlo bude plnit požadavky předpisu EHK č. 26, 
- při instalaci je nutné respektovat instrukce výrobců vozidel pro použití  výbavy vozidla v jednotlivých typech 

vozidel, 

- výrobce vyznačí schválení v dokladu předávaném zákazníkovi při prodeji konstrukční části vozidla nebo výbavy,  

- výrobce bude označovat výbavu předepsaným označením schvalovací značkou ve tvaru "ATEST 8SD 2419". 

 

Typ                  Určení na vozidlo                                Výrobek / použití 

311/01             Škoda Fabia I.                                     Ozdobná koncovka výfuku 

198/P               Škoda Octavia I. a Octavia Combi I.   Koncovka výfuku - nerez 

 

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti v případě změny předpisů, podle kterých bylo toto rozhodnutí vydáno. 

 
Po skončení výroby nebo dovozu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla je držitel tohoto rozhodnutí povinen 

neprodleně vrátit osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla i 

s jeho přílohami ministerstvu. 

O d ů v o d n ě n í :  

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“). 

P o u č e n í :  

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 31.05.2021 

 

 

       Otisk úředního razítka 

 

 

Ing. Bc. Ivan Novák 

ředitel 

Odbor provozu silničních vozidel 
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