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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 70

Rozeslána dne 30. června 2017

Cena Kč 36,–

O B S A H:
192. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru,
státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě
průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb.
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VYHLÁŠKA
ze dne 21. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru
a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu
a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1
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. 103/2004 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb. a zákona
č. 63/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 82
odst. 1 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí
a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního
odborného dozoru, vrchního státního dozoru
a vrchního státního odborného dozoru v dopravě
ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek,
ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb., se mění takto:
1. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:
„§ 8a
Vzory pověření k výkonu státního odborného
dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech
podmínek provozu vozidel na pozemních
komunikacích ve formě průkazu
(K § 82 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb.)
(1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích ve
formě průkazu obsahuje
a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru
ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích,
c) číslo pověření,
d) jméno a příjmení pověřené osoby,
e) fotografii pověřené osoby o rozměrech
35 x 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen
holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ
REPUBLIKA“,
f) datum vydání pověření,
g) informaci o oprávnění pověřené osoby,
h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,
i) otisk úředního razítka správního orgánu, který
pověření vydal.
(2) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích ve
formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 x 100 mm, která je zatavena do průhledné
laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm. Průkaz je
opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní
podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící
barva, ceninový papír s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování
černou barvou svítící do zelena v UV spektru.
(3) Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech
podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 9
k této vyhlášce.“.
2. Za přílohu č. 8 se doplňuje příloha č. 9, která
včetně nadpisu zní:
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„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.
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