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.....•. Ministerstvo dopravy - odbor provozu silničních vozidel, podle 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 zákona Č. 478/2001 Sb. a zákona Č. 175/2002 Sb. a podle vyhlášky Č. 341/2002 Sb. platném
znění a na základě žádosti

SCHVAL UJE

firmě Ing. Alexej Dzurenda, Hruškova 571, 344 01 Domažlice, hromadnou přestavbu vozidel
spočívající v montáži elektronického zařízení ELOTEC EC85 umožňující provoz vozidla na palivo
E85. Sada je vyráběna firmou ELOTEC Fischer Elektronik GmbH, Nordgaustrasse 20, 93437 Furt
im Wald, Německo.
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Podmínky schválení:
přestavba musí odpovídat podmínkám zákona č. 56/2001 Sb.,
přestavba musí odpovídat provedení popsanému v technickém protokolu pověřené zkušebny
DEKRA Automobil a.s., č. 8401/12 ze dne 25.5.2012,
držitel této hromadné přestavby musí vést evidenci všech provedených a zapsaných přestaveb,

- bude proveden zápis v Technickém průkazu vozidla v části "Další záznamy" až po fyzicky
realizované přestavbě,
držitel schválení je povinen ke každému vozidlu přiložit návod k obsluze a údržbě v českém
jazyce,
v návodu k obsluze musí být upozornění na.změnu spotřeby vozidla,
schválení je určeno pouze pro již registrovaná vozidla se čtyřdobým zážehovým motorem
s řízeným emisním systémem a palubní' diagnostikou, s nepřímým vstřikováním paliva,
nepřeplňovaných i přeplňovaných turbodmychadlem, spalující homogenní směsi paliva se
vzduchem. Plnění limitů škodlivin dle emisních úrovní EURO 3 a EURO 4,
důsledné značení schvalovací značkou ve tvaru "HP - 0169"
zařízení není určeno pro motory s přímým vstřikováním paliva a motory spalující vrstvené chudé
směsi, .

každou přestavbu je nutné zapsat do systému DA VOZ
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