PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ SOUHLASU MČ PRAHA – NEBUŠICE S VJEZDEM
VOZIDEL NAD 12T DO LOKALIT KDE JE MÍSTNÍ ÚPRAVOU VJEZD ZAKÁZÁN
Souhlas MČ může být udělen vozidlům překračujícím celkovou hmotnost 12t v následujících případech:

1.
2.
3.
4.
5.

Firmám a organizacím sídlícím nebo podnikajícím v MČ
Stavebníkovi nebo firmě pro účely staveništní dopravy při výstavbě či rekonstrukci samostatných RD
Firmám provádějícím údržbu, opravu či rekonstrukci místních komunikací
Stavebníkovi nebo firmě pro účely staveništní dopravy k ostatním stavbám (např. soubory RD či bytové
domy a související infrastruktura),
Jednorázově pro potřeby občanů MČ a vlastníkům či nájemcům nemovitostí
V žádosti, bude uveden důvod požadovaného vjezdu, četnost vozidel a jejich maximální celková hmotnost.
Dále musí být v žádosti uvedeny identifikační údaje žadatele, případně identifikační údaje FO nebo PO na
kterou má být souhlas vydán a kontaktní zodpovědná osoba.
MČ posoudí odůvodněnost žádosti a v případě kladného posouzení vydá souhlas s maximální možnou
celkovou hmotností vozidla. Tento souhlas, může obsahovat určenou trasu a časový údaj s denní dobou,
kdy bude vjezd povolen, a to na základě konkrétního místa určení. Souhlas může být vydán na dobu
neurčitou nebo s omezenou platností. Souhlas se může vztahovat na konkrétní účel, vozidlo nebo firmu či
organizaci.
Pro staveništní dopravu dle bodu 4. bude předpokladem souhlasu dohoda o provedení pasportizace
určené trasy před a po dokončení stavby. Souhlas, bude v tomto případě vydán na dobu určitou max 3
měsíců. Po uplynutí určené doby souhlasu, může být souhlas prodloužen ve stejném nebo v omezeném
rozsahu, a to na základě dodržování podmínek či způsobených komplikací s nadměrnou nákladní dopravou.

Termín pro posouzení žádosti a vystavení souhlasu je 10 pracovních dní, v případě jednorázového
souhlasu bude žádost vyřízena do 3 pracovních dnů.
MČ Praha – Nebušice si vyhrazuje právo při opakovaném nedodržování podmínek souhlasu s vjezdem
vozidel nad 12t vydaný souhlas zrušit.
Souhlas musí být po celou dobu umístěn ve vozidle tak, aby byl viditelný a čitelný při pohledu zvenčí.
Vozidla integrovaného záchranného systému, městské hromadné dopravy a vozidla zajištující svoz
komunálního a tříděného odpadu mají vjezd povolen bez omezení.

Tato pravidla byla schválena dne 29.4.2019 Usnesením Zastupitelstva městské části Praha – Nebušice č.
05/08/2019.
Účinnost pravidel pro povolení vjezdu vozidel nad 12t platí od 1.6.2019.

Roman Karásek
Místostarosta MČ

