
Odůvodnění: .~..-

1403/2012-1S0-seHl/1

Ministerstvo dopravy současně zmocňuje držitele tohoto rozhodnutí provedením zápisu
do technického průkazu v části "Další záznamy" s následujícím textem:

"Na základě rozhodnutím Ministerstva dopravy Č. HP - 0169 č.j. 1403/2012-150-SCH2 ze
dne 11.06.2012 byla provedena přestavba vozidla spočívající v montáži elektronického zařízení
ELOTEC EC85 umožňující provoz vozidla napalivo E85, současně se mění údaje o vozidle:

(P.3): BA + E 85

Zápis musí být proveden psacím strojem nebo tiskárnou výpočetní techniky a 'potvrzen
razítkem organizace, která je držitelem tohoto rozhodnutí a dále podpisem oprávněné osoby
s uvedením data zápisu.

Toto rozhodnutí časově omezujeme do 31.12.2013

Na základě Vaší žádosti, splnění všech technických, právních a administrativních podmínek
daných právní úpravou, je rozhodnuto, jak shora uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 zákona Č. 500/2004 Sb., o správním řízení
rozklad, a to do l S-ti dnů po doručení tohoto rozhodnutí k Ministerstvu dopravy cestou odboru
schvalování vozidel f,l předpisů. . .'. <.
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V Praze 11. června 2012

~~ \\~
Ing. Petr Musil
ředitel ~_ ..-
Odbor provozu silničních vozidel c~~ '\ V00"\
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