
 

202/2008 Sb. 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne 4. června 2008, 

 

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 a k provedení § 62 odst. 5 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů: 

 

Čl. I 

 
 Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 

úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 

176/2004 Sb., vyhlášky č. 193/2006 Sb. a vyhlášky č. 507/2006 Sb., se mění takto: 

 

 1. V § 6 odstavec 3 zní: 

 

 „(3) Zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající ze svislé dopravní značky končí na vzdálenější 

hranici nejbližší křižovatky, pokud není dříve ukončen jinak; to neplatí pro omezení nebo příkaz 

vyjádřené svislou dopravní značkou „Sněhové řetězy“ (č. C 5a), jejíž platnost ukončuje svislá 

dopravní značka „Sněhové řetězy – konec“ (č. C 5b), svislou dopravní značkou „Zimní výbava“ (č. C 

15a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka „Zimní výbava – konec“ (č. C 15b), svislou 

dopravní značkou „Zóna s dopravním omezením“ (č. IP 25a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní 

značka „Konec zóny s dopravním omezením“ (č. IP 25b), svislou dopravní značku „Obytná zóna“ (č. 

IP 26a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka „Konec obytné zóny“ (č. IP 26b), a 

svislou dopravní značku „Pěší zóna“ (č. IP 27a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka 

„Konec pěší zóny“ (č. IP 27b).“. 

  

 2. V § 10 odst. 1 písm. y) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena z) a aa), která 

včetně poznámek pod čarou č. 8 a 9 zní: 

 

„z) „Zimní výbava“ (č. C 15a), která přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N 8) v 

období od 1. listopadu do 30. dubna pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik 9), a to 

u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu 

hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o 

maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek 

nebo zářezů nejméně 6 mm na všech hnacích kolech; použití zimních pneumatik může být nahrazeno 

použitím sněhových řetězů; pod značkou může být umístěna dodatková tabulka E 12 s uvedením 

odlišné úpravy doby platnosti, 

  

aa) „Zimní výbava – konec“ (č. C 15b), která ukončuje platnost značky č. C 15a. 
 8) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 

168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 9) Vyhláška č. 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

 3. V příloze č. 3 bodu 4 se za dopravní značku č. C 14b doplňují vyobrazení a názvy značek 

„C 15a Zimní výbava“ a „C 15b Zimní výbava – konec“. 
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Čl. II 

 
Účinnost 

  

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008. 

 

Ministr: 

Ing. Řebíček v. r. 


