
Přehled legislativních změn v dopravě pro rok 2016
zákon č. 361/20a0 Sb., zákon č. 56/2001Sb., vyhláška č. 294/2015 Sb,

ZRUŠENÉ ZHAČKY - z drivodu nízkého wuži ,
nebo z drivodu stejného úznamq jako má ii"é
dopravní značení.

rŘlžovATKA s VEDIEJší $LNlcí - nově ie po-
volena i vananta značky pouze s iedním pfipo-

iením, idič mí tak lepší informaci o skutečném
tvanr k ižovatlry.

ZVĚŘ, ZI/ÍŘATA upozornění nua častf úrkyt
znréíe a zvtíat fla kornunikaďL l.{ově je dár;ra

možnost vyobrazení i iiného volně žijícho ži-
vočicha.

NÁgŘEŽÍ- upozorňuie na ťrsek pozemní komu-
nikace smě ující na nechráněné nábíeží nebo
b eh vodní plochy.

CHODCI - upozorňuie na místo s možnosťí ,"T-
šeného rniskynr chodcri anebo častého p echá-
zeni chodc p es pozemní kornunikaci v rnístě,
kde není zY:u'r;n p echod pfo chodce, nap . v
místě pro p echázení,

EMFNÍ ZÓrun - označuie část obce, kde je

omezeír pfovož vozidel, nesplňuiících zvláštní
ernisní podmínky.
Ve spodní části značky se symbolem emisní pla-
k.ty wznačuie, kterflm vozidlri.m je vjezd do
této oblasti povolen a pop ípadě v jaké době.
Emisní plaketa ie vozidl rn p idělována na zá-
kladě ieiich emisní kategorie odrážející zátěž ží-
votního prost edí. Plaketa musí b t íra vo zidle
viditelně umístěna.
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OKRUH - oznučoi. dopravní okruh zízeny pfo
objtždění obce nebo jrii části. }rTa značce nebo
jrjí dodatkové tabulce lze uvést název okrrrhu
nebo ieho po adové číslo posfupně od st edu
obce"

OÁUuĚtrtí ZNÁMKY - p edevším z dtwodu za-
traezr;ní paděLání dostaly norni vzhled, ceny zt-
staly na tovni roku 201,5.
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MÍSTo pno pŘrcnÁzrruí \ryznačuie rnísto
pro p ech ázení chodc . niait nemá povinnost
počínat si jako na p echodu pro chodce, ne mí
však chodce ohrozit. Chodec srní p echázetvo-
zovku, i** pokud nedonutí idiče k nárhlé

změně srněnr nebo rychlosa, jwdy. Možno do-
plnit svislou dopravní značku CHODCI.

pŘEJrzD pRo cyKLIsTy - (vodorovná a svislá
doptavní značka) yyznačuje rnísto, které i. .rr-
čeno pro p eiížděflí cyklist po pozemní kornu-
nikaci.

pŘrrgau pRo cyxtlsw pŘtutKNUť K pŘE_

CHODU PRO CHODCE - \ryznačuie plochu urče-
írou pfo p eiíždění cyklistti po pozemním
komrrnikad, ktetá bezprosďedně sousedí s p e-
chodem pfo chodce.

zóna pRo cykllsTy v této oblasti mohou
cyHisté vozovku rytržívat v celé ší ce. I^á vo-
zidla rnohou do této zóny v,íždět ien v p ípadě,
že jsou na značce wznačena. Ridič tnusí dbát

"ťš.né opattnosd, \i p ípadě nuffrosti musí za-
stavit vozidlo, stát mriŽe i.r na místech označe-
n}ch iako parkoviště a nesmí p ekročit rychlost
30 km/h. I)ále pfo cyklozónu obdobně platí
pravidla platná v obytné zóně.
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ZADRŽENÍTEcHNlcKÉlo pnŮmzU _ pokud při silniční konftole, nebo při ob-

iasňování doptavní nehody policista zjisúnavozidle nebezpečnoazávadu,která by
mohla bezprostředně ohroŽovat bezpeČnost pfovozu na pozetnnlch komunika-
cích, zadůi Osvědčení o rcgistraci vózidla část t ,,můý t itrrl.t"Y prťl<az". ORV
zpětvydá Obecní uřad obce s tozšířenou frůsobnosť, jestliže maiitel protokolem o
technické ptohlídce ptokíĚe, že nebezpečné závady byly odstraněny a voádlo je
technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

ofiŠrĚnÍvozlDLA pŘED JÍzDoU - adič má povinnost odsttanit před jízdou zvo-
zidla neůstoty,nímrazanebo sníh, kteúzabtaňu|íve ýhledu z místařidiče vpřed,
vzad,a do stran. Dále má povinnost odstranit z náHaduna vozidle led, který by při
uvolnění mohl ohtozit bezpeČnost ptovozu na pozemnÍch komrrnikacich.

NÁKIÁD K PŘEPRAVĚ - musí odesflatel předat v takovém stavu a takovým zpuso-
bem, kter,ý umožňuje splnění požadavků nanakláÁá^r;l1. bezpečné umístění a upev-
nění, zejména s ohledem na dodtžení maximální přípustné hmotnosti na nápnvy
vozídla i voádla iako celku a také s ohledem na zaiištěni ovladatelnosti vozidla.

OSOBNÍ PŘEPRAVNÍK (např. S.g*ouy) - smí býtptovozován i na chodnících, maxi-
íilílně však rychlostí běžné chůze. Kde není chodník, iird"i pruh pro cyklisty atp.
může užít levou kminici vozovky.

REFLEXNÍ PRVKY PRO CHODCE - chodec, který se za snížené viditelnosti pohybuie
po vozovce neosvětlené veřeiným osvětlením, musí být vybaven pfvky z fetfore-
flexního matedálu tak, aby tyto byly viditelné pto ostatní účastnflry provozu na po-
zemních komunikacích.

KAUCE - policista ie oprávněn vybtat kauci 3 500 až 50 000 Kč od řidiče, kter,ý |e
podezřelý ze spíchánipřeshrpku, ie-Ii důvodné podezření, že se bude řízení o pře-
stupkuvyhýbatnebo že bude řízeno přeshrpku spoieno s nepřiměřenými íáfrlady.

JlNÝ Ál<az - změna oproti d ívěiší ťrpravě je rryslovně uve-
deno, že u značky ,,Pr ie zd zalázál" se za drivod , irž by op fav-
ňoval k vjezdr, nepovažuie obiíždění doptavně složité sinrace,
ani zl<tacovánttrasy.

Ál<azVJEzDU ruÁrnDNÍcH AUToMoBILŮ - pokud hmotrrost
není uvedena 1}a, dodatkové tabulce, plaa zákaz pro všechna vo-
zídla kategorie N, kfomě obytn}ch automobil -

Z|MNÍ \f BAVA - značka pfil<azuie idiči mototor,ého vozidla ka-
tegorie M nebo N, aby pokíačoval v jízdě ien s p íslušnou zímni
rnibavou stanoyenou zákonem. Pokud pod značkou neru dodat-
ková tabulka s omezenírn doby platnosfi, platí celotočně!



BAL|SETA - směrovy sloupek zeleny kulat - používá se p i us-
měrňováu, pfovoz:], a pfo zdtuazněni podélné čáry souvislé vo-
dotovného dopravnfto značení,
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slÍžpĚtuí voaDEL MHD zTMMv,AJovÉHo pÁsu - ztlačka vy-
zna uje rnísto siezdu zeiména autobusri ve einé hromadné do-
prary osob z tramvaiového pásu. niait vozidla jedoucí v pnrhu,
do kterého vozidlo MHD p elíždi,mu to musí umožrut snížením
ryclrlosti, pop ípadě í zastavením vozidla.

BEZPEČIUÝ ODSTUP -ve spojení s l"odorovírou dopravní značkou
informui* o bezpečném odstrrpu mezi vozidly. Značka zobmzuje
minimální počet šipe[ které by *ě1 idič zaběžnych podmínek
vidět zaw edu jedoucím vozidlem,

NEDosTATEčrtÝ pRŮJEZDNÝ pRoFIL VozoVlCí - tabulkav kom-
binaci s dopravní značkou ,Jiné nebezpečí" upo zotiule na ome-
zr,ní pruiezdního profilu vozovlry.

zMĚfuA VE ZNAČENÍ oÁt-Nlc _ došlo iednak ke změně podkla-
dové b"*y značky ,,Dálnice". A dále se z většiny současrrYch
rychlostních silnic (cca 450 km) staly dálnice. Na všech dálnicích
stále platí neiryšší povoleruá rychlost 130 km fh.

slLHlcE pRo MoToRoVÁ VOZIDLA - nejrnyšší dovolená
rychlost 110 km/h, pokud je směrově oddělena jízdními pásy,
mrjže b t zvednuta dovolená rychlost na max. 130 km/h.
Značka silnice p!,o motorová vozidla nově neoznačuje
zpoplatnění časovYm poplatkem nebo m,itn, m, toto je
yyznačeno na dodatkové tabulce (viz níže}.

rízonsČnsovÝnn poptATKEM A MÝTruÝru _označuie ťrsek dál-
nice, jehož uzití ie zpoplatněno m t rím nebo časofrn poplat-
ke*, mriže byt užito i samostatně.
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