Braukšanas ierobežojumi Čehijā 2019. gadā
1. Pastāvīgie ierobežojumi
Transporta līdzekļi:
• Kravas transportlīdzekļi un specializētais transports ar piekabēm, ja specializētā
transporta pilna masa pārsniedz 3.5t;
• Kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu virs 7.5t.
Darbības zona:
Automaģistrāles, autostrādes un 1.kategorijas ceļi.
Aizliegums ir spēkā:
Svētdienās un valsts noteiktās svētku dienās no 13.00 - 22.00
2. Pagaidu braukšanas ierobežojumi vasarā
Transporta līdzekļi:
• Kravas transportlīdzekļi un specializētais transports ar piekabēm, ja specializētā
transporta pilna masa pārsniedz 3.5t;
• Kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu virs 7.5t.
Darbības zona:
Automaģistrāles, autostrādes un 1.kategorijas ceļi.
Aizliegums ir spēkā:
• Piektdienā 2019. gada 5. jūlijā no 13.00 līdz 22.00;
• Sestdienā 2019. gada 6. jūlijā no 13.00 līdz 22.00;
• Svētdienā 2019. gada 7. jūlijā no 13.00 līdz 22.00;
▪

No 8. jūlija līdz 31. augustam:
- Piektdienās no 17.00-21.00;
- Sestdienās no 07.00-13.00;
- Svētdienās un valsts svētku dienās no 13.00-22.00.

Īpašie ierobežojumi
Transporta līdzekļi:
Speciālie motorizētie transportlīdzekļi, kā arī piekabes un puspiekabes, kuru platums ir
0.6m, vai vairāk.
Darbības zona:
Galvenie (1. kategorijas) ceļi ārpus apdzīvotajām vietām.
Aizliegums ir spēkā:
No 15. aprīļa – 30. septembrim
▪ piektdienās un dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas no 15.00 – 21.00;
▪ sestdienās un pirmajā valsts svētku dienā, ja tādas ir vairākas pēc kārtas, no
07.00 – 11.00;
▪ svētdienās un pēdējā valsts svētku dienā, ja tādas ir vairākas pēc kārtas, no
15.00 – 21.00.

Izņēmumi
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

transportlīdzekļi, kuri iesaistīti kombinētajos pārvadājumos, no kravas
nosūtītāja līdz tuvākajai iekraušanas vietai vai no tuvākās izkraušanas vietas
līdz kravas saņēmējam;
transportlīdzekļi, kurus izmanto kā sezonālo lauksaimniecības transportu;
transportlīdzekļi, kurus izmanto ceļu būvē, uzturēšanā vai labošanā;
transportlīdzekļi, kurus izmanto ātri bojājošos kravu pārvadāšanai saskaņā ar
ATP konvenciju – ja šie produkti aizņem vairāk nekā ½ automašīnas kravas
telpas;
transportlīdzekļi, kurus izmanto dzīvu mājlopu pārvadāšanai;
transportlīdzekļi, kurus izmanto degvielas piegādēm uzpildes stacijām;
transportlīdzekļi, kurus izmanto lidaparātu, kuģu vai vilcienu iekraušanai vai
izkraušanai, brauciena attālums līdz 100 km;
transportlīdzekļi, kurus izmanto pasta pārvadājumiem;
tukši transportlīdzekļi, kas saistīti ar jebkuru no iepriekš minētajiem
pārvadājumiem;
transportlīdzekļi, kuru izmantošana ir nepieciešama dabas katastrofu
gadījumos;
bruņoto spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu transportlīdzekļi;
transportlīdzekļi, kuri pārvadā ķīmiskās vielas, kuras ietekmē temperatūras
maiņa vai kristalizācija;
transportlīdzekļi, kurus izmanto braukšanas apmācībā.

Svētku dienas 2019. gadā:
1. janvāris
19. aprīlis
22. aprīlis
1. maijs
8. maijs
5. jūlijs
6. jūlijs
28. septembris
28. oktobris
17. novembris
24. decembris
25. decembris
26. decembris

Jaungada diena
Lielā piektdiena
Lieldienas
Darba svētki
Atbrīvošanas diena
Praviešu Kirila un Metodija diena
Jana Husa (1415.g.) nāves gadadiena
Valsts dibināšanas diena
Tautas svētki
Brīvības un demokrātijas diena
Ziemassvētku vakars
Ziemassvētki
Sv. Stefana diena

Avots: CESMAD Bohemia, novembris 2018

Informācija iegūta: www.iru.org

