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A. Důvodová zpráva: 

 

Na základě ustanovení § 24a odst. 1 a 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, § 43 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů a dále pak na základě § 35 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, vydává město Bílina, prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu 

v Bílině, jako správního orgánu, příslušného na základě § 77 odst. 1 písm. c) zákona                                 č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ke stanovení 

místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně přístupných 

účelových komunikacích, níže uvedená pravidla pro vydávání povolenek k průjezdu motorových 

nákladních vozidel s okamžitou hmotností nad 6 tun včetně ulicemi Pražská a Spojovací na území 

města Bílina.  

 

Tato pravidla byla zpracována z důvodu častých stížností občanů města Bílina na stále se navyšující 

frekvenci nákladní dopravy v tomto úseku a s tím související narušování dobré pohody bydlení, zejména 

pak narůstající hlučnost a prašnost a dále pak degradaci silnice II. třídy v ulicích Pražská a Spojovací 

ve městě Bílina z důvodu nadměrného namáhání nákladními vozidly.   

 

Městský úřad Bílina, Odbor dopravy vycházel při sestavování těchto pravidel z litery zákona                               

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, především z § 24a odst. 1 a 

2 a § 7 odst. 1 písm. b), který uvádí, že řidič nesmí obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních 

komunikacích ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním 

kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu, § 38a-d;   § 77 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dále 

pak ze závěru šetření, vedeného pod Sp. zn.: 3542/2012/VOP/MBČ, zástupce veřejného ochránce práv 

JUDr. Stanislava  Křečka, viz příloha č. 1 těchto pravidel.  

 

 

B. Pravidla pro vydávání povolenek k průjezdu: 

 

1. Žádosti o povolení průjezdu ul. Pražská a Spojovací pro nákladní automobily s okamžitou 

hmotností nad 6 tun včetně budou správnímu orgánu předkládány oprávněnou osobou, a to na 

předepsaném formuláři, viz příloha č. 2 těchto pravidel (dále jen „žádost“). 

 

2. Vydávání povolení průjezdu ul. Pražská a Spojovací pro nákladní automobily s okamžitou 

hmotností nad 6 tun včetně (dále jen „povolení“) zajišťuje Odbor dopravy Městského úřadu 

v Bílině.  

 

3. Oprávněnou osobou pro vydání povolení je vedoucí odboru dopravy, popř. referenti dle 

organizačního řádu spravující agendu „Doprava a silniční hospodářství“.  
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4. Oprávněným k podpisu vydaného povolení bude pouze vedoucí odboru dopravy, v případě jeho 

nepřítomnosti zástupce vedoucího odboru dopravy.  

 

5. V žádosti bude mimo jiné uvedeno: 

a) u právnických osob: název, IČ, sídlo, účel vydání povolení, registrační značka a typ vozidla,  

b) u fyzických osob: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, účel vydání povolení, 

registrační značka a typ vozidla. 

 

6. K žádosti bude přiložena fotokopie Osvědčení o registraci vozidla – část II., tzv. „Velký technický 

průkaz“. 

 

7. V žádosti žadatel uvede, zda žádá o vydání povolení průjezdu: 

a) na celý kalendářní rok, tj. od ledna do prosince (ROČNÍ), 

b) na část kalendářního roku, tj. v rozmezí od-do (ČASOVÁ), 

c) na jednorázový průjezd (JEDNORÁZOVÁ). 

 

8. Žádosti o povolení průjezdu budou správnímu orgánu předkládány v dostatečném předstihu, a 

to: 

a) u žádostí o povolení průjezdu na celý kalendářní rok budou žádosti předkládány 

k odsouhlasení v měsících listopad a prosinec, 

b) u žádostí o povolení průjezdu na část kalendářního roku budou žádosti předkládány 

k odsouhlasení minimálně s týdenním předstihem, 

c) u jednorázových žádostí o povolení průjezdu budou žádosti předkládány k odsouhlasení 

dle situace. 

 

9. Přenosné povolenky k průjezdu ulicemi Pražská a Spojovací ve městě Bílina nebudou 

vydávány. Vydávány budou pro konkrétní motorové nákladní vozidlo, resp. na konkrétní 

registrační značku vozidla. 

 

10. Předložené žádosti o povolení průjezdu budou správním orgánem přezkoumány po obsahové 

stránce a následně budou prověřeny možnosti objízdných tras. Nastane-li případ, že bude 

nalezena objízdná trasa, a to do vzdálenosti 25 km nebude v tomto případě povolení k průjezdu 

vydáno. Objízdná trasa bude počítána od kruhového objezdu u provozovny Lidl v Bílině. 

 

11. O výsledku budou žadatelé písemně nebo telefonicky vyrozuměni do 7 pracovních dnů od 

doručení žádosti. Bude-li žádosti vyhověno, obdrží žadatel povolenku, a to dle přílohy č. 4, 5, 6 

těchto pravidel. Při převzetí povolenky bude žadatel poučen o jeho právech a povinnostech, 

poučení bude stvrzeno žadatelovým podpisem, viz příloha č. 7 těchto pravidel. Nebude-li 

žádosti vyhověno, obdrží žadatel písemné vyrozumění, ve kterém budou uvedeny důvody 

nevydání povolení k průjezdu.  

 

12. O vydaných povoleních k průjezdu povede správní orgán jednoduchou evidenci, ve které budou 

uvedeny základní údaje o vydaném povolení, zejména pak: jméno, příjmení popř. název 

vlastníka oprávnění k průjezdu, účel vydání povolení, registrační značka a typ vozidla a časový 

úsek platnosti povolení, viz příloha č. 3 těchto pravidel. Tato evidence bude pravidelně 

aktualizována a údaje budou předávány Městské policii Bílina popř. Policii ČR – OO Bílina.  

 

13. Pro vydání povolení průjezdu nákladních automobilů s hmotnostní kategorií nad 6 tun včetně je 

třeba splnit požadavek minimálně Euro 3. 
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14.  Výjimka z bodu č. 13 je možná pouze po předchozím projednání s vedoucím odboru dopravy, 

v případě jeho nepřítomnosti se zástupcem vedoucího odboru dopravy nebo po projednání s 

referenty dle organizačního řádu spravující agendu „Doprava a silniční hospodářství“. 

 

15.  Povolenky k průjezdu ulicemi Pražská a Spojovací v Bílině pro nákladní automobily 

s okamžitou hmotností nad 6 tun včetně budou časově omezeny.  

 

16. Průjezd nákladním automobilům nebude povolen v těchto případech: 

 

a) každý pátek od 18:00 hodin do neděle 22:00 hodin, a to v období celého roku, 

b) ve dnech pracovního klidu od 13:00 hodin do 22:00 hodin.  

 

17. Vydané povolení k průjezdu musí být jasně viditelné, tzn., že při průjezdu ulicemi Pražská a 

Spojovací bude umístěno za čelním sklem nákladního voz idla, a to v levém dolním rohu u řidiče. 

 

18. Při kontrole průjezdu nákladních vozidel ulicemi Pražská a Spojovací Městskou policií Bílina 

předloží kontrolovaný řidič mimo jiné i platné „Povolení k průjezdu ulicemi Pražská a Spojovací 

ve městě Bílina“. 

 

19. Povinností řidiče nákladního vozidla si je počínat tak, aby nebyla komunikace nadměrně 

namáhána ve smyslu přetížených nákladů, toto bude v součinnosti s Celní správou ČR 

pravidelně kontrolováno, a dále je jeho povinností zabezpečit náklad takovým způsobem (např. 

sítí), aby nedocházelo ke znečištění vozovky a přilehlého okolí.  

 

20. Nedodržení výše uvedených pravidel bude sankcionováno ve smyslu zohlednění při vydávání 

povolení v dalším období.   

 

 

C. Účinnost: 

 

Tato pravidla nabývají účinnosti: 

  

a) Podmínky č. 1 – č. 12 a č. 15 – č. 20 jsou v platnosti od 01.07.2016. 

b) Podmínky č. 13 a č. 14 jsou v platnosti od 01.01.2017.  

 

 

D. Přílohy: 

 
 Příloha č. 1: Závěr šetření zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka,  

vedený pod Sp. zn.: 3542/2012/VOP/MBČ. 
 

 Příloha č. 2: Formulář žádosti o vydání povolení k průjezdu. 
 

 Příloha č. 3: Vzor jednoduché evidence. 
 

 Příloha č. 4: Vzor „POVOLENKY“ k průjezdu – ROČNÍ. 
 

 Příloha č. 5: Vzor „POVOLENKY“ k průjezdu – ČASOVÁ. 
 

 Příloha č. 6: Vzor „POVOLENKY“ k průjezdu – JEDNORÁZOVÁ. 
 

 Příloha č. 7: Protokol o převzetí povolenky vč. poučení o právech a povinnostech vlastníka. 
 

 Příloha č. 8:  Mapa úseku – ul. Pražská a Spojovací ve městě Bílina. 
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Tyto pravidla byla schválena na jednání Rady města Bílina, dne: 28.06.2016706. 


