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Zóna 30 Obytná Zóna

. IP 25a . IP 25b . IP 26a . IP 26b

Stavební úpravy, 
základní rozdíl

  Zachováno len ní na vozovku a chodník.
  Pro vyšší podporu dodržování rychlostí 
vozidel vhodné dopln ní dopravn  zklid u-
jících opat ení a p sobení na kladný postoj 
ve ejnosti (propagace pomocí kampaní).
  Ší ky jízdních pruh  pokud možno skromné, 
st ídavé parkování, šikany.

  Zpravidla nutná p estavba komunikace v celé 
její ší i na stejnou výškovou úrove  (tzn. od-
padá p vodní len ní na vozovku a chodník) 
a vzniká spole ná plocha pro všechny druhy 
dopravy. V principu jde o pojížd ný chodník, 
na kterém je za ur itých podmínek povolena 
jízda a parkování vozidel.

Rychlost 
a chování idi

 Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h.
 Žádoucí je opatrný zp sob jízdy.

  Nejvyšší dovolená rychlost 20 km/h.
  Vozidla nesm jí ohrozit chodce, idi  musí 
dbát v i chodc m zvýšené opatrnosti, pop . 
zastavit vozidlo.

Umíst ní Zóny   Vymezené oblasti obce nebo m stské ásti, 
kde mají komunikace pobytovou funkci a 
stejné nebo podobné charakteristiky. Je t eba 
také p im en  zohlednit p ípadné nároky 
HD. Na komunikacích s vyšším dopravním 
významem než obytné zóny. 

  Ohrani ení oblasti obce nebo m stské ásti, 
kde mají komunikace pobytovou funkci. 
Svým stavebním provedením musí vzbuzo-
vat dojem, že provoz motorových vozidel zde 
má jen pod adný význam.

Organizace 
provozu

  Parkování – kdekoliv p i okraji vozovky, 
pokud nejsou žádná místní omezení, p i re-
spektování právní úpravy zákona o provozu 
na pozemních komunikacích.
  P ednost v jízd  – doporu uje se celoplošné 
zavedení p ednosti zprava, v od vodn ných 
p ípadech se úprava p ednosti v jízd  eší 
pomocí SDZ (nap . je-li žádoucí preferovat 
HD, nebo z d vod  místních pom r ).
  Náklady na dopravní zna ení

 Ozna ení za átku a konce Zóny SDZ 
   . IP 25a, b

 Výjezd ze Zóny 30 se eší jako k ižovatka
  Uvnit  Zóny 30 od vodn né umíst ní 
zna ek stanovující místní úpravu provozu 
(p ednost v jízd , jednosm rný provoz 
apod.)

  Parkování – dovoleno pouze na místech 
ozna ených jako parkovišt .
  P ednost v jízd

 Nejsou pot eba žádné další dopravní 
   zna ky

  P i vyjížd ní z obytné zóny na jinou 
komunikaci musí dát idi  p ednost v jízd

  Náklady na dopravní zna ení
 Ozna ení za átku a konce zóny SDZ 

   . IP 26a, b
  VDZ pro vyzna ení parkovacích míst 
(podrobn ji viz TP 103)

Pohyb p ších 
a cyklist

  Chodci musí používat chodník, p echázet 
mohou kdekoliv, vyzna ení p echodu pro 
chodce je zpravidla zbytné (až nežádoucí).

  Cyklisté jsou vedeni spole n  s automobily 
na vozovce, v jednosm rných komunikacích 
zpravidla povolen jejich provoz v protism ru.

  D ti si sm jí hrát v celé ší ce ulice, tj. p ímo 
v  prostoru místní komunikace. 
  Chodci sm jí používat místní komunika-
ci v celé její ší ce, nesm jí ale zbyte n  
omezovat provoz vozidel a musí umožnit 
vozidl m jízdu.
  Pohyb cyklist  je povolen spole n  s auto-
mobily v celém prostoru místní komunikace.

Tabulka 1: Srovnání Zóny 30 a obytné zóny – zásady a rozdíly
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