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Ministerstvo dopravy - Odbor silničnídopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222l|2
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

č. 1.: rolzots_t to_sriz

-
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RozHoDNUTí
Ministerstvo doprar,y jako věcně příslušný orgán dle § 22 odst. 5 zákona č, 11l/l994 Sb,
o silničnídopravě, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo podle § 67 odst. ] zákona
č. 500/2004 Sb., sprawí řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci udělení pověření takto:
Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením § 22 zákona č, 11I/l994 Sb, o silničnídopravě, ve
znění pozdějších předpisů a s Evropskou dohodou o mezinátodní silničnípřepravě nebezpečných věcí
ÁDR uleřejněnou Vyhláškou ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinó,rodní silničnípřepravě
nebezpečných věcí (ÁDR) pod č.64/1987 Sb, (dále jerr ,, Evropská dohoda o mezinárodní silniční
přepravě nebezpečných věcí ADR') a jejích příloh uveřejňovaných pod é.21l20I7 Sb. m. s.
Sdělením Ministerstya zahraničních věcí o vyhlášení přiietí změn a doplňku Přílohy A - Všeobecná
ustanoyení a ustanovení rýkajícíse nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení
o dopravních prosíředcích a o přepravě EvropsW dohody o mezinárodní silničnípřepravě
nebezpečných věci (ADR), (dále jen ,,PříIohy dohody ADR')
pověřuje

IMET s.r.o.,

se

sídlem Kamýcká234,Praha 6, PSČ: 160 00, IČ: 60469510

- provádět zkoušky, at€stace a kontroly obalů, vellcých obalů a vellcých nádob pro volně
loženélátky IBC a malých kontejnerů určených k přepravě nebezpečných věcí silniění
dopravou,

to vše za dodržení podmínek stanovených Ewopskou dohodou o mezinárodní silničnípřepravě
nebezpečných věcí (ADR) a v Přílohrách dohody ADR a za splnění podmínek stanovených v tomto
roáodnutí,
a to v

období ode dne právní moci tohoto rozhodnutí do

11,.

1,.2023.

Ministerstvo dopralry si lryhrazuje právo kontroly provádění uvedených ěirurostí a dodržovrá,rú
příslušných obecné závazných právních předpisů a mezinrárodních dohod kdykoliv během platnosti
pověření. V pŤípadě zjištění nedo§tatků při zkouškách, na které se váahuje toto pověření, nebo
při nedodržení podmínek stanovených právními předpisy nebo tímto rozhodnutím, může
Ministerstvo dopravy požadovat zjednéni nápravy, popřípadě pověření zrušit.

