
PROTOKOL
z místního šetření o omezeni nákladní dopravy konané dne 18.4.2013v Babicfch

přitomni: dle prezenčni listiny

Účelem mlstnlho šetření bylo projednat požadavek obci Babice a Březl na omezeni nákladnl dopravy
těmito obcemi. Starostové obou obci poukazuji na to, že od okamžiku, kdy bylo provedeno dopravnl
omezeni na silnici Č. 1/2 (Černokostelecká) přes most mezi Řlčany a Voj kovem a to na 12 tun v obcfch
narostl průjezd nákladnlch vozidel, které nesplňuji tento limit. Na základě toho požaduji omezit vjezd
vozidel nad 12 tun na komunikace, které vedou přes jejich obce. Dále starostka obce Babice
upozornila, že na návsi v obci je most, na kterém je omezeni tonáže na 9 tun a jediné vozidlo 28 tun
a přesto přes ně tyto nákladní vozidla jezdI.
Zástupce Policie CR DI Praha venkov - JIH a silničnlho správnlho úřadu v Řlčanech starostům obce
sdělili, že v současné době neexistuje právní opora v zákonech k tomu, aby mohli omezit provoz
nákladních vozidel na silnice II. a III. tf/dy. Podle ust. § 2 zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemnlch
komunikaclch je uvedeno .Pozernnl komunikace je dopravnl cesta určená k užiti silničnlmi a jinými
vozidly a chodci, včetně pevných zařlzenl nutných pro zajištěni tohoto užiti a jeho bezpečnosti. II

a v ust. § 5 téhož zákona je uvedeno .Silnice je veřejně přlstupná pozemnl komunikace určená k užiti
silničnlmi a jinými vozidly a chodci.". Jediná možnost, jak omezit nákladnl dopravu nad 12 tun je
špatný technický stav staveb na pozemnl komunikaci (např. mosty). Silničnl správnl úřad požádá
správce pozemních komunikaci v této oblasti (KSÚS Stfedočeského kraje) o prověřeni technického
stavu mostů v Babicích iv Březř na silniclch Č. 111/10174a 111/10176. V případě. že správce pozemnlch
komunikaci sděl! změny v únosnosti mostů, provedeme potřebná dopravní opatření.
Dále silničnl správnl úřad informoval starosty obci, že v současné době je na úrovni vlády CR
projednávána změna zákona Č. 13/1997 Sb. o pozemnlch komunikaclch, kde je nově navrženo
ustanoveni o omezeni nákladn! dopravy na silnic!ch II. a III. trrdy. V přlpadě schváleni této změny
bude možné za určitých podmlnek provádět omezenI provozu nákladnlch vozidel a Silničnl správní
úřad ve spolupráci s Policii ČR na základě žádosti je projednajl a v případě splněni zákonných
požadavků stanovl dopravnl značenI.

Zápis sepsal: Ing. Přemysl Douša


