
Senátní návrh 
ZÁKON 

ze dne…....2014, 
kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
Čl. I 

       Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., 
zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 
Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona  
č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 
zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., 
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 
Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona 
č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., 
zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 125c odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:  

„k) poruší zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez,".  
Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).  
 
 

2. V § 125c odst. 1 písm. l) se slova „a) až j)“ nahrazují slovy „a) až k)“.  
 
 
3. V § 125c odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a k)“.  
 
 
4. V § 125c odst. 4 písm. f) se slova „a písm. k)“ nahrazují slovy „a písm. l)“.  
 
 
5. V § 125c odst. 6 písm. a) se slova „písm. k)“ nahrazují slovy „písm. l)“.   
 
 
6. V § 125c odst. 6 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a k)“.  
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7. V příloze k zákonu se na konci v jednotlivých sloupcích doplňuje tento text: 
„ 

porušení zákazu vjezdu nákladních vozidel, jejichž okamžitá hmotnost 
přesahuje vyznačenou mez 2 

                                                                                                                                          “. 
 

Čl. II 
Účinnost 

     Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího 
po dni jeho vyhlášení.  
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