507/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. listopadu 2006,
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 a § 63 odst. 2
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb.:

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. a vyhlášky č. 193/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Není-li platnost dopravní značky č. IP 15c ukončena jiným způsobem, končí její
platnost na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky. To neplatí, pokud je ve vzdálenosti do 20
metrů za křižovatkou umístěna jiná dopravní značka č. IP 15c.".
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.
2. V § 10 odst. 1 písm. u) se slova "jedoucí vozidlo" nahrazují slovy "vozidlo jedoucí za
snížené viditelnosti".
3. V § 12 odst. 1 písmeno r) včetně poznámky pod čarou č. 5c zní:
"r) "Dálnice" (č. IP 14a); značka označuje dálnici, jejíž užití je zpoplatněno mýtným a časovým
poplatkem podle zvláštního právního předpisu 5c), jestliže z jejího doplnění dodatkovou tabulkou
č. E 11, č. E 11a nebo č. E 11b nevyplývá jinak,
5c) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 12 odst. 1 písmeno t) zní:
"t) "Silnice pro motorová vozidla" (č. IP 15a); značka označuje silnici pro motorová vozidla,
jejíž užití je zpoplatněno mýtným a časovým poplatkem, jestliže z jejího doplnění dodatkovou
tabulkou č. E 11, č. E 11a nebo č. E 11b nevyplývá jinak,".
5. V § 12 odst. 1 se za písmeno u) vkládají nová písmena v) a w), která znějí:
"v) "Mýtné" (č. IP 15c), která označuje úsek pozemní komunikace zpoplatněný mýtným a je zpravidla
doplněna značkou č. IS 16b nebo č. IS 16c; značka se neužívá na dálnici a silnici pro motorová
vozidla; symbol mýtného vyobrazený na této značce lze užít také samostatně na informativních
značkách směrových jako informaci o tom, že při jízdě vyznačeným směrem bude užita pozemní
komunikace zpoplatněná mýtným,
w) "Konec mýtného" (č. IP 15d), která ukončuje platnost značky č. IP 15c,".
Dosavadní písmena v) až kk) se označují jako písmena x) až mm).
6. V § 12 odst. 1 se za písmeno kk) vkládá nové písmeno ll), které zní:
"ll) "Zpoplatnění provozu" (č. IP 28a), která informuje o povinnosti uhradit za podmínek
stanovených zvláštním právním předpisem 5c) mýtné nebo časový poplatek; text na značce se uvádí
zpravidla v jazyce sousedního státu a anglicky,".
Dosavadní písmena ll) a mm) se označují jako písmena mm) a nn).
7. V § 13 odst. 1 písmeno t) zní:
"t) "Obec" (č. IS 12a), která označuje začátek obce a informuje o jejím názvu; značka ukončuje
platnost značky č. B 20a a úsek pozemní komunikace zpoplatněný mýtným,".
8. V § 13 odst. 1 se za písmeno u) vkládají nová písmena v) a w), která včetně poznámky

pod čarou č. 6b znějí:
"v) "Obec v jazyce národnostní menšiny" (č. IS 12c), která se za podmínek stanovených zvláštním
právním předpisem 6b) umísťuje pod dopravní značkou č. IS 12a a informuje o názvu obce v jazyce
národnostní menšiny,
w) "Konec obce v jazyce národnostní menšiny" (č. IS 12d), která se za podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem 6b) umísťuje pod dopravní značkou č. IS 12b,
6b) § 29 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní písmena v) až dd) se označují jako písmena x) až ff).
9. V § 15 odst. 1 písmeno k) zní:
"k) "Bez časového poplatku" (č. E 11), která se užívá spolu se značkou č. IP 14a nebo č. IP 15a a
označuje úsek dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, jehož užití není zpoplatněno časovým
poplatkem; konec takového úseku se označuje příslušnou značkou č. IP 14a nebo č. IP 15a bez
tabulky č. E 11,".
10. V § 15 odst. 1 se za písmeno k) vkládají nová písmena l) a m), která znějí:
"l) "Bez mýtného" (č. E 11a), která se užívá spolu se značkou č. IP 14a nebo č. IP 15a a označuje
úsek dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, jehož užití není zpoplatněno mýtným; konec
takového úseku se označuje příslušnou značkou č. IP 14a nebo č. IP 15a bez tabulky č. E 11a,
m) "Bez časového poplatku a mýtného" (č. E 11b), která se užívá spolu se značkou č. IP 14a nebo
č. IP 15a a označuje úsek dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, jehož užití není zpoplatněno
časovým poplatkem ani mýtným; konec takového úseku se označuje příslušnou značkou č. IP 14a nebo
č. IP 15a bez dodatkové tabulky č. E 11b,".
Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno n).
11. V příloze č. 3 bodu 5 se za dopravní značku č. IP 15b doplňují vyobrazení a názvy
značek "IP 15c Mýtné" a "IP 15d Konec mýtného".
Obrázek 507-206a.pcx
IP 15c Mýtné
Obrázek 507-206b.pcx
IP 15d Konec mýtného
12. V příloze č. 3 bodu 5 se za dopravní značku č. IP 28 doplňuje vyobrazení a název
značky "IP 28a Zpoplatnění provozu".
Obrázek 507-206c.pcx
IP 28a Zpoplatnění provozu
13. V příloze č. 3 bodu 5 se za dopravní značku č. IS 12b doplňují vyobrazení a názvy
značek "IS 12c Obec v jazyce národnostní menšiny" a "IS 12d Konec obce v jazyce národnostní
menšiny".
Obrázek 507-206d.pcx
IS 12c Obec v jazyce národnostní menšiny
Obrázek 507-206e.pcx
IS 12d Konec obce v jazyce národnostní menšiny
14. V příloze č. 3 bodu 6 se slova "Bez poplatku" nahrazují slovy "Bez časového poplatku".
15. V příloze č. 3 bodu 6 se za dopravní značku č. E 11 vkládají vyobrazení a názvy značek
"E 11a Bez mýtného" a "E 11b Bez časového poplatku a mýtného".
Obrázek 507-206f.pcx
E 11a Bez mýtného
Obrázek 507-206g.pcx
E 11b Bez časového poplatku a mýtného

Čl.II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Ministr:
Ing. Řebíček v. r.

