
II. 
 
 

 
VYHLÁŠKA 

 
ze dne        2016, 

 
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, 

plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 

plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb.        
a zákona č. 187/2014 Sb.: 
 

Čl. I 
 

Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, 
společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: 
 
1. V § 8 odstavce 1 a 2 znějí: 
  
„(1) Nejmenší podjezdná výška nově stavěných nebo rekonstruovaných mostů, u nichž 
dochází k výměně nosné konstrukce, na vodní cestě dopravně významné je 7,0 m nad nejvyšší 
plavební hladinou, stanovenou plavebním úřadem (dále jen „nejvyšší plavební hladina“). 
U nově stavěných obloukových mostů musí být tato výška dodržena v šířce nejméně dvou 
třetin plavební dráhy podle § 5. U rekonstruovaných mostů, u nichž nedochází k výměně 
nosné konstrukce, musí být zachována alespoň podjezdná výška před rekonstrukcí. Mosty 
musí být konstruovány tak, aby nezpůsobovaly nebezpečné odrazy pro radarovou navigaci na 
vodní cestě. 
 
(2) Nemůže-li být u nově stavěných nebo rekonstruovaných mostů dodržena podjezdná výška 
podle odstavce 1, musí být zřízena pohyblivá konstrukce mostu. Nebude-li 
u rekonstruovaných mostů zřízena pohyblivá konstrukce mostu, musí být zachována alespoň 
podjezdná výška před rekonstrukcí, a to nejméně 5,25 m nad nejvyšší plavební hladinou. 
Následnou stavební úpravou musí být rovněž zajištěna konstrukce spodní stavby a nosná 
konstrukce umožňující změnu nivelety spodní hrany mostní konstrukce na výšku 7,0 m nad 
nejvyšší plavební hladinou.“. 
 
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7. 

 
2. V § 8 se na konci odstavce 4 doplňují věty, které znějí: 

 
„Nejmenší podjezdná výška nově stavěných mostů na vodní cestě dopravně významné 
klasifikační třídy 0. v říčním úseku je 4,0 m nad nejvyšší plavební hladinou. Při rekonstrukci 
stávajících mostů na vodní cestě dopravně významné klasifikační třídy 0. v říčním úseku musí 
být zachována nejméně podjezdná výška před rekonstrukcí.“ 
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Čl. II 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

Ministr 
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	Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:



