Změny 2 – vyhláška č. 294/2015 Sb.

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb.

Platnost značek upravujících přednost:
(5) Značky upravující přednost „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“, „Hlavní
pozemní komunikace“, „Konec hlavní pozemní komunikace“, „Dej přednost v jízdě!“,
„Dej přednost v jízdě tramvaji!“ a „Stůj, dej přednost v jízdě!“ platí pro nejbližší
křižovatku.
Dopravní značky upravující přednost byly převzaty z vyhlášky č. 30/2001 Sb. bez zásadních
změn. Grafická úprava tvaru křižovatky u dopravní značky č. P 1 „Křižovatka“ nově výslovně
umožňuje použít symbol jen s jedním ramenem vedlejší pozemní komunikace.
Provedení, význam a užití těchto dopravních značek obsahuje příloha č. 2.

Zákazové dopravní značky

Ze skupiny zákazových dopravních značek byla vypuštěna dopravní značka č. B 3b „Zákaz
vjezdu osobních automobilů“.
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Značka č. B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ nově vyjadřuje zákaz vjezdu nákladních
automobilů (vozidel kategorie N) bez ohledu na konkrétní celkovou hmotnost vozidla. Pokud
bude třeba zakázat vjezd nákladním automobilům přesahujícím určitou hmotnost, bude tato
hodnota uvedena přímo v dopravní značce nebo na dodatkové tabulce.

U dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
vyznačenou mez“, která je doplněna dodatkovou tabulkou s nápisem „JEDINÉ VOZIDLO …
t“ je výslovně stanovena povinnost, aby v takto označeném úseku pozemní komunikace jelo
pouze vozidlo nebo jízdní souprava, jejíž okamžitá hmotnost nepřesahuje vyznačenou mez.
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V případě zákazové dopravní značky č. B 27 „Povinnost zastavit vozidlo“ je vypuštěn
doposud užívaný nápis CLO/ZOLL a tento nápis je nahrazen nápisem STOP/KONTROLA.

V případě dopravní značky č. B 32 „Jiný zákaz“ je nově vyjádřeno, že řidič nesmí na takto
označenou pozemní komunikaci bez důvodu vjet, a za takový důvod se nepovažuje objíždění
dopravně složité situace nebo zkracování trasy.

Nápisem „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“ byl nahrazen dosavadní nápis „SMOG“.

Provedení, význam, popřípadě užití zákazových značek je uvedeno v příloze č. 3 k této
vyhlášce.
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