Dopravní omezení v Evropě
Belgie
V Belgii neplatí žádná dopravní omezení.

Bělorusko
Pokud v červenci a srpnu přesahuje teplota 25 stupňů Celsia, jsou v platnosti určitá omezení pro těžká vozidla.

Bulharsko
V Bulharsku neexistují obecně zákazy jízdy pro nákladní dopravu, a to ani o svátcích a o nedělích. Výjimkou je E79 Sofia - Pernik, kde je zákaz
pro nákladní auta nad 15 t o sobotách, nedělích a svátcích. Dále na silnici I1 v úseku Černootčene - Kardjali platí zákaz pro nákladní auta nad 10
t. V létě při teplotách nad 35 stupňů platí zákaz jízdy mezi 12 a 19 hod. pro nákladní auta nad 20 t. Všechna uvedená vozidla také nesmí jezdit při
viditelnosti pod 50 m.

Černá Hora
Zákaz jízdy nákl.aut nad 5t od 1.7. do 1.9. od 15 do 20 hod. v pátek a v neděli na silnicích
Petrovac - Virpazar
Bioce - Kolasin
Podgorica - Budva
Bar - Petrovac
a ve stejných úsecích také o sobotách od 6 do 9 a od 17 do 20 hod. a nedělích od 6 do 9 hod.

Česká Republika
Vozidla nad 7,5t (kromě autobusů) a vozidla s přívěsy nad 3,5t nesmí použít dálnice a silnice první třídy v následujících hodinách :
- v neděli a ve dnech pracovního klidu od 13 do 22 hodin.
Od 1.7. do 31.8 také:
- v pátek od 17 - 21 hodin
- v sobotu od 7 - 13 hodin
Na silnici 1.třídy mimo obec je v období od 15.dubna do 30. září zakázána jízda zvláštním vozidlům, potahovým vozidlům a ručním vozíkům o
šířce nad 600 mm

- v poslední den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době do 15 do 21 hod., v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po
pracovním dnu, v době od 7 do 11 hod.,
- v poslední den pracovního klidu v době od 15 do 21 hod.
Výjimka je pro kombinovanou přepravu po žaleznici nebo po vodě k nejbižšímu překladišti nebo z překladiště k příjemci.
Výjimku tvoří také vozidla použitá pro nezbytnou dopravu převážející živá zvířata nebo zboží podléhající zkáze, dále vozy policie, hasičů a
lékařské služby.
Nákladní vozidla mohou předjíždět pouze na tříproudé dálnici.

Chorvatsko
Nákladní vozidla nad 7,5t nesmí jezdit v oblasti Istrie a v pobřežních oblastech:
soboty...................... 4.00 h. - 14.00 h.
neděle..................... 12.00 h. - 23.00 h.
den před státním svátkem... 15.00 h. - 23.00 h.
Zákaz platí na následujících silnicích:
D21 Kastel-Buje-Kanfanar
D23 Zuta Lokva-Senj
D66 Pula-Rasa-Opatija
D200 Buje-Plovanija (hranice)
D300 Buje-Umag
ZC5002 Novigrad -Tar-Porec-Vrsar (kříží se s D21)
příjezdová silnice do Splitu, Zadar převozní přístav

Dánsko
Během doby tání jsou některé silnice uzavřeny pro vozidla, jejichž zatížení na nápravu převyšuje 5 t.
Pro těžkou nákladní dopravu neplatí v Dánsku žádné dopravní omezení, a to ani o víkendech nebo svátcích.

Estonsko
Motoristé platí poplatek při vjezdu do historického centra Tallinnu.
Pro těžká vozidla neplatí žádná omezení o víkendech nebo svátcích.

Finsko
Není žádný zákaz nebo omezení pro provoz komerční nákladní dopravy o víkendech nebo státních svátcích. Existují ovšem nařízení místního
charakteru, která mají zabránit poškození silnic.

Francie
Vozidla s váhou vyšší než 7,5 tuny přepravující běžné zboží se nesmí pohybovat na dálnicích A6, A6A, A6B, A106, A10, A12, A13 ve směru z
Paříže v:
- pátek 16.00 - 21.00 hod.
- předvečer státního svátku 16.00 - 24.00 hod.
- sobota 10.00 - 18.00 hod.,22.00 - 24.00
- neděle nebo státní svátek 00.00 - 24.00 hod.
Zákaz jízdy platí i pro vozidla na výše uvedených dálnicích do Paříže a to v dobách:
- sobota a předvečer státního svátku 22.00 hod. - 24.00 hod.
-neděle a státní svátek 00.00 až 24.00
- pondělí nebo den následující po státním svátku 6.00 - 10.00 hod.

Itálie
Doprava je omezena a zakázána v určité doby v historických centrech některých měst v závislosti na stavu ovzduší a hustoty provozu.
Zóny s omezením provozu (ZTL) byly vytvořeny v centrech větších měst, kam je povolen přístup pouze místním obyvatelům a za účelem
zásobování. Ve většině měst je doprava omezena od 8.00 do 18.00 hod.
Více na: www.comune.town.it
Podobně mohou další velká města uvalit zákaz jízdy na motorová vozidla (s výjimkou elektrických vozidel) v první neděli v měsíci mezi 10.00 18.00 hod. Každý italský magistrát má právo rozhodnout se, zda tento zákaz udělí a vymezit území, na kterém bude platit.
Poplatek za znečištění ovzduší v Miláně
je vybírán od jara 2008:
Do 15.4. v po - pa 7.30 - 19.30 h.
Od 16.4. v po - pa 7.00 - 19.00 h.
Omezení se nevztahuje na motocykly a mopedy.
Poplatky jsou vybírány takto:
Vozidla jsou rozdělena do 5-ti tříd podle úrovně emisí.
Tř.1 a 2: vozidla na plyn, elektriku, Euro 3-4 na benzin a Euro 4 dieslová soukromá vozidla - bez poplatku
Tř.3: Euro 1 vozidla na benzin a Euro 4 dieslová nákladní vozidla - 2 EUR/den
Tř.4: Euro 0 vozidla na benzin a ostatní dieslová vozidla - 5 EUR/den
Tř.5:komerční vozidla nad 16 t - 10 EUR/den

Poplatky se vztahují i na vozidla registrovaná v zahraničí.
Před vjezdem do centra si řidiči musí koupit příslušný lístek (tzv. Ecopass) více na www.comune.milano.it/dseserver/ecopass/
Omezení na ostrovech
V létě je omezen příjezd vozidel na malé italské ostrovy - Ischia, Giannutri, Giglio, Ponza, Procida, Ustica, Egadi a Tremiti. Zákaz se nevztahuje
na vozidla se zahraničními registračními značkami.
Omezení pro nákladní dopravu
Na dálnicích a silnicích mimo obce je pohyb nákladních vozidel včetně souprav a jejich přívěsů s váhou nad 7,5 tuny zakázán každou neděli od
ledna do května a od října do prosince od 8.00 do 22.00 hodin a každou neděli od června do září od 7.00 do 24.00 hodin. Dále je jejich pohyb
zakázán v následujících dnech roku 2008:
1. leden
08.00 - 22.00 hodin
21. březen

16.00 - 22. 00 hodin

22.,24. březen

08.00 - 22. 00 hodin

25.březen

08.00 - 14.00 hodin

25.duben,1.květen

08.00 - 22.00 hodin

24.,30.duben,

16.00 - 22.00 hodin

2.,28. červen
5.,12.,19.,26. červenec
07.00 - 24.00 hodin
2.,9.,15.,16.,23.,30. srpen
1.,8. srpen

16.00 - 24.00 hodin

31.říjen
6.,23.prosinec

16.00 - 22.00 hodin

1.listopad
8.,24.,25.,26.prosinec

08.00 - 22.00 hodin

Pro vozidla operující v mezinárodní přepravě začíná zákaz jízdy o 4 hodiny později a končí o 2 hodiny dříve než výše uvedené doby. To také
platí pro všechna vozidla jedoucí z/do Sardinie, musí však mít doklady dokazující výchozí místo a cíl určení.
Zákaz neplatí pro vozidla přepravující zboží podléhající rychlé zkáze jako maso, ryby, ovoce, čerstvá zelenina, řezané květiny a živá zvířata.

Litva
Neexistují žádná dopravní omezení pro nákladní dopravu.

Lotyšsko
Nejsou známa žádná omezení na přepravu nákladu.

Lucembursko
Jízda vozidel přepravujících zboží s váhou nad 7,5t je omezena v následujících dobách:
- vozidla jedoucí z Belgie nebo Německa do Francie nesmí jet do 21.30 hod o všech sobotách a v předvečer státního svátku a do 21.45 hod. o
všech nedělích a státních svátcích
- vozidla jedoucí z Belgie nebo Francie do Německa nesmí jet od 23.30 hod všech sobot nebo předvečerů státních svátků do 21.45 hod nedělí
nebo státních svátků.
Výjimku z výše uvedených omezení tvoří vozidla přepravující zboží podléhající rychlé zkáze, živá zvířata atd.

Maďarsko
Vozidla s hmotností nad 7,5t se nesmí pohybovat po veřejných silnicích v následujících obdobích:
Od 1. září do 30. června v sobotu od 22.00 h. do 22.00 h. v neděli (nebo o státních svátcích od 22.00 h. předchozího dne do 22.00 h.posledního
dne svátku).
Od 1. července do 31. srpna o víkendech a státních svátcích v sobotu od 15.00 h.(nebo v předchozí den státního svátku) do 22.00 h. v neděli
(nebo v den státního svátku).
Speciální povolení pro jízdu v těchto dobách vydává Ministerstvo dopravy.
Nákladní vozy s hmotností nad 12t se nesmí pohybovat po silnici kolem Balatonu číslo 7 (Siofok-Balatonkeresztur) a po silnici č. 71
(Balatonfuzfo - Keszthely) o sobotách, nedělích a státních svátcích.
Bez zvláštního povolení nesmějí motorová vozidla na území Castle District, Margaret Island a Budapest City Centre.
Dopravní omezení při výstraze před smogem.
Vozidla jejichž SPZ končí na sudé číslo mohou jezdit v sudé dny měsíce a vozidla s lichými čísly v liché dny.
Dopravní omezení platí od 6.00 h. do 22.00 h., při nedodržení pokuta 100 000 HUF.

Německo
Ekologické nálepky
Nyní je možný vjezd do center německých měst jen pro vozidla s ekologickou nálepkou. Nálepky se prodávají v Německu u stanic měření emisí
a STK a u 30000 autoservisů. Jsou barvy červené, žluté a zelené podle toho, jaká je emisní třída vozidla. Jejich cena se pohybuje od 5 do 10 Eur
a budou platit i pro příslušné části dalších měst, která podobné zóny vyhlásí. Lepí se na přední sklo k zrcádku nebo do některého z rohů.
I cizinci musí při nákupu nálepky předložit doklad o emisní kategorii svého vozidla /TP/ nebo údaj o prvním uvedení vozidla do provozu.
Nevydání nálepky a proto zákaz vjezdu platí tedy obecně pro zážehová vozidla zaregistrovaná do 31.12.1992 a naftová vozidla zaregistrovaná do
31.12.1996, pokud nebyla dodatečně vybavena účinným filtrem a doložena potřebnými údaji.
Nálepkami nemusí být vybaveny motocykly, tříkolky, sanitky. Podrobnosti a seznam STK, které prodávají Ekologické plakety, jsou uvedeny na
www.dekra-automobil.cz/index.php?file=ek_plaketa2.php .
Od 1. ledna 2010 se seznam měst rozšířil a předpisy jsou přísnější: do centra Munsteru, Frankfurtu n.M. a Brém se může již jen se žlutou a
zelenou plaketou, do centra Berlína a Hannoveru pouze se zelenou plaketou. Do Stuttgartu bude omezen vjezd na žlutou a zelenou plaketu od
července 2010.
Města s omezením
Augsbourg
Hannover
Oberhausen
Berlin

Heidelberg

Osnabruck

Bochum

Heilbronn

Neu-Ulm

Bonn

Herrenberg

Pfinztal

Bottrop

Ilsfeld

Pforzheim

Bremen

Karlsruhe

Pleidelsheim

Cologne

Leonberg

Recklinghausen

Dortmund

Ludwigsburg

Reutlingen

Duisburg

Mannheim

Schwäbisch Gmünd

Düsseldorf

Mühlacker

Stuttgart

Essen

Mühlheim-an-der-Ruhr Tübingen

Frankfurt-am-main Munich

Ulm

Gelsenkirchen
Münster
Wuppertal
Více informací:www.adac.de/umweltzonen
Nákladní vozy s hmotností nad 7,5 t a nákladní vozidla s přívěsem se na německých silnicích nesmí pohybovat od 00.00 do 22.00 hod. o nedělích
a všech státních svátcích.

Dále nesmí jezdit tato vozidla po následujících silnicích a dálnicích o sobotách v červenci a srpnu od 7,00 do 20,00 hodin: A1-A10, A45, A61,
A81, A92, A93, A99, A215, A831, A980, A995 B31, B96/E251
V noci od 22,00 do 6,00 hodin :
Bavorsko - nákladní auta nad 7,5 t na silnicích B20 a B21 od Bad Reichenhall (A8) do Mellechu (rakouská hranice)
Hesensko - nákladní auta nad 4 t na silnicích :
B3..............Borken
B7..............Cassel east
B27.............Fulda north
B62.............Niederaula
B254............Alsfeld
B400............Wommen
Toto omezení se nevztahuje na vozy dopravující mléko a mléčné výrobky, čerstvé maso a masné produkty, čerstvé ryby a výrobky z nich, čerstvé
ovoce a zeleninu a vozidla směřující z nádraží přímo k příjemci zboží.

Nizozemsko
Pro vozy registrované v zahraničí neplatí místní omezení v něděli a o svátcích (vč. dopravců zboží).
V několika holandských městech byly ale pro nákladní auta zavedeny tzv. nízkoemisní zóny a ty se týkají i zahraničních vozidel. Do nich mohou
vjíždět pouze nákladní vozidla, která splňují přísnější ekologické podmínky. Vjezd do takové zóny je označen značkou Zákaz vjezdu s nápisem
Milieu zone . Od 1.1.2010 je omezení ještě přísnější a do uvedených zón budou moci pouze nákladní vozy kategorie Euro III a vyšší, vybavené
filtrací sazí.

Norsko
Zákaz jízdy vozidel přepravujících nebezpečné zboží v tunelu mezi západní a východní části Osla od ponělí do pátku mezi 7.00 - 9.00 hod. a
mezi 14.00 - 18.00.
Při průjezdu centrem měst Trondheimu,Stavanger Osla a Bergenu se platí poplatek.
-Oslo 20 NOK (pro vozy do 3,5 t)
-Bergen 10 NOK
-Trondheim od 31/12/05 bez poplatku
-Stavanger 5/10 (záleží na dni a hodině)

Polsko
Nákladní vozy nebo nákladní soupravy s celkovou hmotností nad 12t (mimo autobusy) mají v Polsku zákaz jízdy v následujících dnech:
- ve dnech pracovního klidu od 8.00 do 22.00 hod.
1.1 Nový rok

28.3 Velikonoce
1.5. Svátek práce
3.5. Den konstituce
26.5. Svatodušní svátek
15.8 Nanebevzetí
1.11 Všech svatých
11.11 Den nezávislosti
25, 26.12 vánoce
- od 18,00 do 22,00 v předvečer dnů pracovního klidu
- během letních prázdnin od pátku na konci školních prázdnin do neděle před zahájením školního roku:
pátky - 18,00 - 22,00
soboty - 8,00 - 14,00
neděle - 8,00 - 22,00
Omezení se netýkají následujících vozidel:
- vozidla přepravující rádiové a televizní vybavení
- vozidla přepravující vybavení pro kulturní a sportovní akce
- vozidla přepravující zboží podléhající rychlé zkáze a živá zvířata.
- vozidla čekající na hranicích na odbavení cestou z Polska.

Portugalsko
Nákladní vozy mají zákaz jízdy v centru Lisabonu a Oporta v pracovních dnech.
Dále je zákaz jízdy nákladních vozidel:
- od 18,00 - 22,00 hod. v pátek, neděli, o státních svátcích a v den před státními svátky v Lisabonu, Oportu na silnicích vedoucích do těchto dvou
měst, dále na ostatních silnicích vedoucí přes hustě obydlená místa.
- od 7,00 - 10,00hod v pondělí (mimo červenec a srpen) v Oportu a Lisabonu na silnicích vedoucích do těchto dvou měst i v opačném směru.
- stále v tunelu Gardunha (IP2) mezi Alpenrinha a Fundao (jižně od Guarda).
Netýká se:
- vozů pro nemocnice, záchranné služby
- vojenských a policejních jednotek

- vozů pro zabezpečení letišť a přístavů
- vozů pro zabezpečení, nebo vykládání lodí.
Ostatní omezení, jak dočasná, tak stálá, mohou být vydána úřady. Veřejnost je informována prostřednictvím tisku a médií.
Zvláštní úřady mohou nařídit průjezd vozů s nebezpečným nákladem během výše zmíněných období, mimo Gardunha tunelu (IP2).
V případě neuposlechnutí daných pravidel, je možný peněžitý trest v rozmezí od 150 do 750 EUR.

Rakousko
Zákaz pohybu vozidel nad 7,5 tun (a vozidel s přívěsy, kdy hmotnost vozidla nebo přívěsu přesahuje 3,5 tuny) platí v sobotu od 15 hod do 24
hod. V neděli a o státních svátcích platí zákaz jízdy od 00.00 do 22.00 hod. Toto omezení se nevztahuje na vozidla převážející zboží podlehající
rychlé zkáze a živá zvířata.
Z důvodu omezení hluku v nočních hodinách platí zákaz jízdy vozidel nad 7,5 tuny v noci od 22.00 do 5.00 hod. ráno. Výjimku mají vozidla
opatřená tlumiči hluku a označená zeleným písmenem L a nesmí překročit rychlost 60 km/h. Řidič při případné kontrole je povinen předložit
potvrzením o instalaci tlumiče hluku od výrobce.
V některých městech (Vídeň, Klagenfurt, Innsbruck, Linz, Graz a Salzburg) je hmotnostní limit pro vozidla snížen na 3,5 tuny.
Na silnicích musí být minimální vzdálenost mezi velkými vozidly (např. nákl. a kloubová vozidla, autobusy) 50 m.

Řecko
Atény
V případě zvýšeného výskytu smogu je centrum Atén pro auta uzavřeno. Stává se tak příležitostně a tato skutečnost je vždy hlášena v médiích.
Tento zákaz platí i pro zahraniční vozy s výjimkou těch, jejichž pobyt v Řecku nepřesáhne 40 dnů.
Nákladní vozidla nad 1.5 t
Zákaz platí pro národní silnice:
Athens - Corinth - Patras, from Elefsina to Rio
Athens - Lamia - Larissa - Thessaloniki
Thessaloniki - Kavala
Thessaloniki - Nea Moudania
Schimatariou - Chalkida
Výjimku z tohoto zákazu tvoří vozidla silniční služby a vozy přepravující zboží podléhající rychlé zkáze.

Rumunsko
Vozidla s hmotností přesahující 3,5 t nesmí jezdit na národní silnici DN1 Bukurešť - Otopeni - Ploiesti (7 dní v týdnu), na silnici DN1 Brašov Ploiesti (o sobotách,nedělích a státních svátcích od 7.00 do 22.00 hod.) a na silnici E60 Bukurešť - Constanta (o víkendech a státních svátcích od
07.00 do 22.00. od 1.6. do 15.9.).
Zákaz platí rovněž pro vozidla přesahující povolenou váhu, délku a výšku.
Výjimku tvoří vozidla převážející zboží podléhající rychlé zkáze nebo živá zvířata.

Rusko
Pouze v Moskvě:
- všechna motorová komerční vozidla nad 3,5 t mezi 7,00-22,00 každý den
- okruh Sadovoi pouze na povolení od GAI Directorate, Sadovo-Samotechnaia 1, 103473, Moskva.

Slovensko
Vozidla s hmotností nad 7,5t a vozidla s vlekem se nesmí pohybovat na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích 1. třídy v následujících
intervalech:
- v první den pracovního klidu a o sobotách od 1.7. do 31.8. od 7 do 19 hod.
- v neděli a v poslední den pracovního klidu od 0 do 22 hod.
Výjimku mají vozy přepravující živá zvířata a zboží podléhající rychlé zkáze, autobusy apod.

Slovinsko
Vozidla s hmotností nad 7,5 t nesmí jezdit každou neděli a státní svátek od 8.00 do 21.00 hod., o Velkém pátku od 14.00 do 21.00 hod.
Od posledního víkendu v červnu do prvního víkendu v září:
každou sobotu od 8.00 do 13.00 hod.
každou neděli a státní svátek od 8.00 do 21.00 hod.
Na následujících silnicích
A1 Ljubljana Koper
A1 Ljubljana italská hranice Fernetiči
A5 italská hranice Skofije Koper chorvatská hranice Dragonja
G6 Postojna Ilirska Bistrica chorvatská hranice Jelsane
G11 Koper chorvatská hranice Secovlje
každou sobotu od 6.00 do 16.00
každou neděli a státní svátek od 0.00 do 21.00

Během hustého sněžení nesmí jezdit nákladní vozidla s přívěsem a vozidla převážející nebezpečný náklad. Musí zůstat stát na bezpečném místě
mimo vozovku. Omezení jízdy je také v případě síly větru nad 80 km/h.

Španělsko
Vozidla s hmotností nad 7,5t a vozidla přepravující nebezpečný náklad nad 3,5t se nesmí pohybovat na následujících silnicích v těchto dobách:
O sobotách:
-N II, Montgat-Malgrat - 9.00-23.00 hod.
O nedělích a státních svátcích:
-N II, Igualada - Barcelona - Lleida, 15.00-23.00 hod.
-N II, Montgat - Malgrat, 9.00-22.00 hod.
-N 340, Vilafranca del Penedes-Cuatro Caminos, 9.00-22.00 hod.
-N 620, Fuentes de onoro-Salamanca, 00.00-24.00 hod.
O nedělích a státních svátcích od 1.6. do 13.10.:
-A6, Villacastín-Junction, 21.00-24.00 hod.
-N I, Venturada-Junction, 21.00-24.00 hod.
-N II, Almadrones-Junction, 21.00-24.00 hod.
-N III, Monrubia - Junction, 21.00-24.00 hod.
-N I, Guadalix-Junction, 21.00-24.00 hod.
-N V, Maqueda-Junction, 21.00-24.00 hod.
-N VI, Villacastín-Villalba, 21.00-24.00 hod.
-M501, S. Martín de Valdeiglesias-Alcorcón, 21.00-24.00 hod.
-A8, Gijón-Avilés, 18.00-23.00 hod.
-A8, Lieres-Paredes, 18.00-23.00 hod.
-A66, Oviedo - Serín, 18.00-23.00 hod.
-N632, Aviles-Luarca, 18.00-23.00
-N634, Lieres-Cabezon de la Sal, 18.00-23.00 hod.
-N323, Motril-Granada, 17.00-23.00 hod.
-C240, Alcover - Montblanc, 18.00-23.00 hod.
V Madridu je omezený přeprava nebezpečného nákladu v:
-Prado Tunnel, 07.00-10.00 a o víkendu 18.00-23.00
-Barajas Tunnel, 06.00-23.00 každý den

Srbsko
Neplatí žádná omezení.

Švédsko
V některých centrech větších měst mohou nastat v určitém období omezení dopravy. Jsou vždy vyznačena.
Stockholm:
V současné době je vjezd do centra pro vozidla se zahraniční RZ bez poplatku.

Švýcarsko
Vozidla přepravující zboží s hmotností nad 3,5 tuny a kloubová vozidla s hmotností nad 5 tun se nesmějí pohybovat na švýcarských silnicích v
následujících dobách:
-každou noc od 22.00 do 5.00 hod.
-každou neděli od 00.00 do 24.00 hod.
-v nadcházející začátek prázdnin 00.00 do 24.00 hod.
-od 22.00 v předvečer státního svátku do 5.00. hod. následujícího dne po svátku.
Státní svátky ve Švýcarsku:
Nový Rok, Velký pátek, Velikonoční pondělí, Nanebevstoupení Páně, pondělí Svatodušní, Státní svátek (1. října), Vánoce, Druhý Vánoční
svátek (26. prosince).
Výjimka z výše uvedených omezení o nedělích a nočních hodinách je možná jen pro urgentní přepravu zboží.
Výjimky:
Osobní doprava vozidel a karavanů bez ohledu na jejich váhu není vázána na výše uvedená omezení.
Speciální výjimky mohou být uděleny. Pro zahraniční vozidla jsou výjimky udělovány u:
Office fédéral des Routes (OFROU)
3003 Bern
Tel. +41 31 322 94 11, +41 31 322 94 11
Fax: +41 31 323 23 03
E-mail: info@astra.admin.ch
www.astra.admin.ch

Turecko
Přeprava nebezpečného nákladu musí odpovídat národním tureckým předpisům.
Vozidla s hmotností nad 7t se nesmí pohybovat po Istanbulu od 8.00 do 20.00 hod. v pracovních dnech s výjimkou periferních silnic vedoucích
na most přes Bospor.

Velká Británie a Sev. Irsko
Motorová vozidla se 2 nápravami přesahující hmotnost 7,5t a nákladní auta se 3 a více nápravami se nesmí pohybovat na silnicích v okruhu
velkého Londýna v následujících dobách:
-pondělí až pátek od 00.00 do 7.00 a od 21.00 do 24.00 hod.
-soboty od 00.00 do 7.00 hod. a od 13.00 do 24.00 hod.
-neděle od 00.00 do 24.00 hod.
Londýn :
je vybírán poplatek v centru města za průjezd a parkování ve všední dny mezi 7,00 - 18,30 od řidičů vozidel kromě motocyklů, mopedů, kol, dále
vozů řízených osobami ZTP a zásobovacích vozidel. Denní poplatek je 8 liber. Při nezaplacení se vybírá pokuta 100 liber. Placená zóna je
vyznačena na www.cclondon.com, vjezd do ní je indikován značkou s bílým C na červeném podkladu.
Adresa pro další informace
ALG - Transport and Environment Committee
www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging
Na dálnicích a rychlostních silnicích s minimálně 3 jízdními pruhy, nesmí jet vozidla těžké nákladní dopravy, autobusy a vozidla s přívěsem v
pravém jízdním pruhu.
Nákladní auta od 3,5 do 7,5t a vozidla pro dopravu více než 8 osob musí být vybavena omezovačem rychlosti na 90 nebo 100 km/h a musí se
rovněž řídit pravidlem v předchozím odstavci.

zdroj: www.uamk.cz

