
             

Návrh 

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne … 2015, 

 

kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 

Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 

196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 268/2015 Sb.: 

 

Čl. I 

 

 Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb., 

vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 490/2005 Sb., vyhlášky č. 527/2006 Sb., vyhlášky 

č. 317/2011 Sb., vyhlášky č. 288/2012 Sb., vyhlášky č. 26/2014 Sb. a vyhlášky č. 9/2015 Sb. 

se mění takto: 

 

1. Na konci úvodní věty vyhlášky se doplňují slova „, a podle § 194 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“. 

2. V § 1 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

„d) silnicí pro motorová vozidla silnice nebo místní komunikace, která je označena 

dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla“ podle zvláštního právního předpisu,“. 

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h). 

3. V § 1 odst. 1 písm. e) se slova „rychlostní silnici" nahrazují slovy „silnici pro 

motorová vozidla“. 

4. V § 2 odstavec 1 zní: 

„(1) Dálnice a silnice I. třídy se označují čísly od 0 do 99; jde-li o dálnici, uvádí se 

v evidenci před číslici písmeno „D“. Silnice II. třídy se označují čísly od 100 do 999. Silnice 

III. třídy se označují jen v evidenci čtyř až pětimístnými čísly podle nejbližší dálnice, silnice 

I. nebo II. třídy, případně doplněnými indexem malým písmenem. Ramena jednosměrných 

silnic se označují indexem velkým písmenem.“. 

5. V § 2 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5. 

6. V § 2 odst. 3 se slova „1 až 3“ nahrazují slovy „1 a 2“. 

7. V § 2 odst. 6 se slova „železniční přejezdy, “ zrušují. 

8. V § 3 odst. 1 se slova „rychlostní místní komunikace a“ zrušují. 

9. V nadpisu části druhé se číslovka „3“ nahrazuje číslovkou „6“. 

10. V § 6 odst. 2 se slova „a rychlostní silnice“ a slovo „ostatní“ zrušují. 
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11. V § 7 odst. 2 se za slovo „provádí“ vkládají slova „nejméně jednou za 5 let, jinak 

vždy“. 

12. V § 9 odst. 5 se za slovo „zlepšením“ vkládá slovo „jejích“ a slova „její obrusné 

vrstvy“ se zrušují. 

13. V § 12 odst. 4 se za slova „stavebních prací“ vkládají slova „nebo za účelem zvýšení 

bezpečnosti provozu“. 

14. V § 13 odst. 1 se slova „, mimo silnice rychlostní,“ zrušují. 

15. V § 14 odst. 1 písm. d) se tečka na konci bodu 2 nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 3, 

který zní: 

„3. 6 cm v případě krátkých příčných prahů prováděných formou stavební úpravy.“. 

16. V § 15 odst. 1 písm. a) se za slovo „nemůže“ vkládá slovo „negativně“. 

17. V § 19 odst. 1 se slova „rychlostních silnic“ nahrazují slovy „silnic pro motorová 

vozidla“. 

18. V § 19 odst. 2 se za slovo „stoupání“ vkládají slova „a klesání“. 

19. V § 19 odst. 3 se slova „, mimo silnice rychlostní,“ zrušují. 

20. V § 19 odst. 5 se slova „rychlostních silnic“ nahrazují slovy „silnic pro motorová 

vozidla“. 

21. V § 19 odst. 6 se slovo „oboustranný“ nahrazuje slovem „střechovitý“. 

22. V § 24 odstavec 2 zní: 

„(2) Clony proti oslnění se zřizují v případě potřeby ve středním dělicím páse úseků 

dálnic a silnic, mezi souběžnými komunikacemi, nebo mezi komunikací a dráhou.“. 

23. V § 24 odst. 4 se slova „a rychlostních silnicích“ zrušují. 

24. V § 26 odst. 1 se slova „rychlostních silnic“ nahrazují slovy „silnic pro motorová 

vozidla“. 

25. V § 26 odst. 2 se slova „rychlostní silnice“ nahrazují slovy „silnice pro motorová 

vozidla“ a slova „občanům odkázaným na vozík pro invalidy“ nahrazují slovy 

„osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace“. 

26. V § 29 odst. 3 se slova „60 km/h“ nahrazují slovy „50 km/h“. 

27. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který včetně poznámky pod čarou č. 19 zní: 

„§ 36a 

Výjimky z technických požadavků 

Z technických požadavků uvedených v § 11 odst. 1 věta druhá, § 12 odst. 2, § 13 odst. 1 a 

§ 26 odst. 1 lze udělit výjimku postupem podle stavebního zákona. 

 

28. V nadpise § 43 se slova „ a rychlostní silnice“ zrušují. 

29. V § 45 odst. 3 písm. a) se slova „a rychlostních silnicích“ zrušují. 

30. V § 50 odst. 1 se slova „, rychlostní silnice a rychlostní místní komunikace“ zrušují. 

31. Za § 51c se vkládá nový § 51d, který zní: 

„§ 51d 
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Vážní lístek 

(1) Vážní lístek obsahuje údaje uvedené v § 51c odst. 1 písm. a) až g), i), j) a l). 

(2) Vzor vážního lístku je uveden v bodě 3 přílohy č. 10 k této vyhlášce.“. 

32. Na konci přílohy č. 10 se za bod 2 doplňuje nový bod 3, který zní:  

„3. Vzor vážního lístku vysokorychlostního kontrolního vážení 

 

Vážní lístek z vysokorychlostního kontrolního vážení 

 

Dne ........ v ........ hod. bylo provedeno na ............ (kategorie a číslo pozemní komunikace) 

v km ................. vysokorychlostní   kontrolní vážení na váze pro vysokorychlostní kontrolní 

vážení výrobce/typové označení ................. výrobního čísla ................. ověření tohoto 

stanoveného měřidla je platné do.................. 

 

Byly zjištěny tyto údaje: 

Státní poznávací značka vozidla nebo tažného vozidla soupravy:   .............. 

Tovární značka a typ vozidla   ..............  Rozlišovací značka   státu:   .............. 

Státní poznávací značka   přípojného   vozidla:  .............. 

Tovární značka a typ vozidla .............. Rozlišovací značka státu:   .............. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Okamžitá hmotnost      Největší povolená hmotnost na nápravu    Překročeno o ....... tj ...  %   

připadající   na   nápravu 

 

 Č.   1   .............   kg                    ...............   kg                               .........   kg   ......... 

 Č.   2   .............   kg                    ...............   kg                               .........   kg.......... 

 Č.   3   .............   kg                    ...............   kg                               .........   kg   ......... 

 Č.   4   .............   kg                    ...............   kg                               .........   kg   ......... 

 Č.   5   .............   kg                    ...............   kg                               .........   kg   ......... 

 Č.   6   .............   kg                    ...............   kg                               .........   kg   ......... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Okamžitá hmotnost    Největší povolená hmotnost na sk.náprav    Překročeno o ....... tj ... % 

připadající na sk. náprav 

 

 Č.   1   .............   kg                    ...............   kg                                .........   kg   ......... 

 Č.   2   .............   kg                    ...............   kg                                .........   kg   ......... 

 Č.   3   .............   kg                    ...............   kg                                .........   kg   ......... 

 Č.   4   .............   kg                    ...............   kg                                .........   kg   ......... 

 Č.   5   .............   kg                    ...............   kg                                .........   kg   ......... 

 Č.   6   .............   kg                    ...............   kg                                .........   kg   ......... 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Okamžitá hmotnost      Největší povolená hmotnost vozidla       Překročeno o ....... tj ...%   

vozidla 

       .............   kg                    ...............   kg                                .........   kg   ......... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fotodokumentace z místa provedení vysokorychlostního kontrolního vážení: 
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Fotografie vozidla nebo tažného vozidla soupravy a jeho státní poznávací značky:   ............... 

Fotografie přípojného vozidla a jeho státní poznávací značky: ............... 

 

Vysokorychlostní kontrolní vážení provedl (označení vlastníka pozemní komunikace nebo 

jím pověřené osoby nebo kraje, zajišťuje-li vážení, nebo jím pověřené osoby): ............... 

 

Osoba vydávající tento vážní lístek (jméno popřípadě jména, příjmení, a podpis oprávněné 

osoby vlastníka pozemní komunikace nebo   jím   pověřené   osoby nebo kraje, zajišťuje-li 

vážení, nebo jím pověřené osoby): 

  

.............................. Podpis: ............... 

 

Vážní lístek o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení vyhotoven dne ............... v 

............... hod.“. 

 

 

 

Čl. II 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2015. 

 

Ministr: 
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