INSTRUKCE PRO STK č. 4/2015
STANOVENÍ ZÁVAZNÉHO TERMÍNU POVINNÉHO VYBAVENÍ STK ZAŘÍZENÍM
NA MĚŘENÍ OPOTŘEBENÍ SPOJOVACÍCH ZAŘÍZENÍ VOZIDEL
Na základě ustanovení zákona § 47 odst. 4 č. zákona 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 pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) s odkazem na § 11 odst. 2 vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření
emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) byla stanovena provozovatelům
povinnost k 1. 1. 2013 dovybavit provozovny stanic technické kontroly (dále jen „STK“) pro užitková
automobily a pro traktory zařízením na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel. STK pro
osobní automobily se tímto přístrojem mohou vybavit dobrovolně.
Ministerstvo dopravy – Odbor silničních vozidel (dále jen „ministerstvo“) vydalo ve Věstníku
dopravy č. 1/2013 instrukci pro STK č. 2/2012, ve kterém je uvedeno v bodě „Vybavení STK měřidly
podle této instrukce: STK musí zabezpečit měřidla neprodleně poté, co bude vydáno Ministerstvem
dopravy osvědčení o schválení typu přístroje nebo zařízení podle vyhlášky č. 302/2001 Sb. Příloha
č. 3. Doba, po kterou budou technické prohlídky prováděny bez stanovených měřidel, musí být co
nejkratší. Nejzazší termín dovybavení bude uveden v instrukci ve věstníku dopravy.“
Na základě výše uvedeného ministerstvo stanovilo závazný termín pro vybavení
provozoven STK pro užitková automobily a pro traktory zařízením na měření opotřebení
spojovacích zařízení vozidel do 31. října 2015.
Adresa dodavatele přístroje na měření hloubky dezénu pneumatik je uvedena v Informaci pro
STK a SME, schválení přístrojů pro použití v STK a SME, uvedené ve Věstníku dopravy pod č.j.:
1/2014-150-ORG3/10 a 1/2014-150-ORG3/18.
Platnost instrukce
Tato instrukce je platná dnem vyhlášení ve Věstníku dopravy.
V Praze dne 20. dubna 2015
Ing. Petr Musil v. r.
pověřen řízením
Odbor provozu silničních vozidel
(Vyřizuje: Bc. Pavel Nosek, č.j. 2/2015-150-ORG3/20)

