Ministerstvo dopravy – Odbor pozemních
komunikací

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Č. j.: 72/2020-120-RD/2

OP ATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), podle
§ 77 odst. 1 písm. a), § 77 odst. 4 a § 124 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základně podnětu Ředitelství silnic
a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (dále jen „žadatel“)
doručeného dne 18. 3. 2020,
stanoví přechodnou úpravu provozu
na dálnicích D1, D2, D5, D8 a D11 spočívající v umístění dodatkových tabulek č. E 13 „Text nebo
symbol“ s textem „MIMO VOZIDLA S VÝJIMKOU MD“ ke svislým dopravním značkám
č. B 22a „Zákaz předjíždění nákladních automobilů“ [s dodatkovou tabulkou č. E 4a „Vzdálenost“
(400 m nebo 500 m)], stanoveným opatřením obecné povahy Ministerstva dopravy
č. j. 72/2020-120-RD/1 ze dne 18. 3. 2020, v rozsahu a místech dle přílohy tohoto opatření.
Uvedená výjimka se vztahuje na vozidla užitá při
a) přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze, pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy
zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní
soupravy1,
b) přepravě živých zvířat2,
c) přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných
hmot3,
d) přepravě poštovních zásilek4,
e) přepravě zdravotnického5 a biologického6 materiálu, léků7 a materiálu pro jejich výrobu.
Termín: od 19. 3. 2020, 18:00 hod., nejdéle na dobu 60 dnů
Opatření nabývá účinnosti dnem vyvěšení.
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§ 43 odst. 3 písm. d) zákona o silničním provozu.
§ 43 odst. 3 písm. e) zákona o silničním provozu.
3
§ 43 odst. 3 písm. f) zákona o silničním provozu.
4
§ 43 odst. 3 písm. h) zákona o silničním provozu.
5
Zákon č. 298/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů.
6
Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů.
7
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění
pozdějších předpisů.
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72/2020-120-RD/2
Odůvodnění
Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
v souladu s ustanovením § 77 odst. 4 zákona o silničním provozu.
Zdejší úřad nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby a dotčené
orgány k podávání připomínek nebo námitek. Důvodem pro postup dle § 77 odst. 4 zákona
o silničním provozu je aktuální situace na státních hranicích ČR, kde v důsledku provádění kontrol
dochází k tvorbě kongescí (D1, D2, D5 a D8), ev. odklonu vybraných vozidel na jinou pozemní
komunikaci (hr. přechod Náchod – D11). Přechodná úprava provozu byla stanovena v souladu
s rozhodovací praxí zdejšího úřadu v rozsahu nezbytném pro zvýšení plynulosti provozu
na dotčených úsecích dálnic, zejména vozidel užitých při přepravě zboží podléhajícího rychlé
zkáze, pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu
nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy, přepravě živých zvířat, přepravě pohonných
hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot, přepravě poštovních
zásilek a přepravě zdravotnického a biologického materiálu, léků a materiálu pro jejich výrobu.
Přechodná úprava provozu byla stanovena nejdéle na dobu 60 dnů, čímž je splněna podmínka
dle § 77 odst. 4 zákona o silničním provozu.
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
V Praze 19. března 2020

Ing. Václav Krumphanzl v. r.
ředitel
Odbor pozemních komunikací
Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje
a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stanovení přechodné úpravy provozu však
nabývá účinnosti dnem vyvěšení.
Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva dopravy dne 19. 3. 2020, Ing. Zdeněk Kymr v. r.

Rozdělovník
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
- úřední deska MD
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