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182
VYHLÁŠKA
ze dne 20. června 2011,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
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. a zákona č. 297/
/2009 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 odst. 5 až
8, § 18 odst. 4, § 19 odst. 8 a § 25 odst. 2 zákona:

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky
č. 216/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 32 odst. 11 se za slova „Motorová vozidla“
vkládá čárka a za ní slova „s výjimkou motocyklů a mopedů,“.
2. V bodě 1 písm. b) přílohy č. 1 se na konci tabulky doplňují položky, které znějí:
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6. V příloze č. 14 se zrušuje bod 3.

3. V názvu přílohy č. 14 se zrušují slova „včetně
vzoru letáku o postupu při zvládání dopravní nehody“.

Čl. II

4. V bodě 1 přílohy č. 14 se zrušují písmena f)

Účinnost

5. V bodě 2 přílohy č. 14 se zrušují písmena g) a l).

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

a h).

Ministr:
JUDr. Šmerda, Ph.D., v. r.

