Mít právo

Dopravní informace
· maximální povolená rychlost v obci je 50 km/h

· před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího
mimo pozemní komunikaci

· maximální povolená rychlost mimo obec je 90 km/h

· na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno

· maximální povolená rychlost na silnici pro motorová
vozidla je 110 km/h

· na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou

· maximální povolená rychlost na dálnicích je 130 km/h

POZOR! Zákon umožňuje odtahy vozidel, která neoprávněně stojí na jakémkoli vyhrazeném parkovišti.

Za nerespektování maximální povolené rychlosti hrozí
pokuta ve správním řízení až do výše 10 000 Kč.

mít
také
povinnost

Stezka pro chodce a cyklisty – chodec je povinen užít pouze
vyhrazený pruh (to samé cyklista). Nerespektování vyhrazených pruhů může být potrestáno ve správním řízení až do
výše až 2 500 Kč.

· Motorová vozidla musí celoročně svítit.
· Řidič nesmí držet za jízdy mobilní telefon v ruce.
Nerespektováním těchto ustanovení se řidič dopouští přestupku, za který může dostat pokutu ve správním řízení až 2 500 Kč.

V České republice nesmíme:

V České republice není povoleno řídit vozidlo (automobil, motocykl,
nákladní vůz apod.) pod vlivem alkoholického nápoje, neboli existuje NULOVÁ tolerance k alkoholu u řidičů. Minimální sankce za řízení vozidla pod vlivem alkoholu je od 2 500 Kč do 50 000 Kč a zákaz
řízení od 6 měsíců do 2 let a maximální sankcí je trest odnětí svobody až na 1 rok.

· Kouřit na krytých nástupištích a čekárnách veřejné silniční a drážní dopravy
a městské hromadné dopravy.

Zastavit a stát musíme:
1. Vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace (na jednosměrné
pozemní komunikaci vpravo i vlevo).
2. V jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace (v určitých případech
lze zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo
zastavit ve druhé řadě).
3. Tak, aby při stání zůstal alespoň jeden volný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
POZOR! Vždy je třeba respektovat vyznačené dovolené způsoby stání včetně polohy
vozidel.
Zastavit a stát nesmíme (vybrané pasáže ze zákona):
· v nepřehledné zatáčce a její těsné blízkosti
· před nepřehledným vrcholem stoupání, na něm a za ním
· na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním
· na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky
a 5 m za ní
· v připojovacím nebo odbočovacím pruhu
· na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti
kratší než 15 m před nimi a za nimi
· v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku „Směrové šipky“ nebo „Nápis na vozovce“

· Umožnit požívání alkoholických látek osobě mladší osmnácti let (pokuta až
5 000 Kč).

· Kouřit ve vnitřních prostorách restaurací (platí od 31. 5. 2017).
· Rušit noční klid (22–06 hod., pokuta až 10 000 Kč, při opakování až 15 000 Kč).
· Budit veřejné pohoršení (například poleháváním na chodníku v silně podnapilém
stavu či hlasitým pokřikováním vulgarit, pokuta až 10 000 Kč, při opakování až
15 000 Kč.
· Znečišťovat veřejná prostranství odhazováním odpadků či močením (pokuta až
20 000 Kč, při opakování až 30 000 Kč).
· Urážet či vydávat v posměch druhé osoby (pokuta až 20 000 Kč, při opakování až
30 000 Kč).
· Ubližovat druhým osobám na zdraví či jim vyhrožovat újmou (pokuta až 20 000 Kč,
při opakování až 30 000 Kč).
· Provádět druhým schválnosti (například vypouštění kol u vozidel, pokuta až
20 000 Kč, při opakování až 30 000 Kč).
Drogy
Držení jakéhokoliv množství drog je protiprávní – v případě malého množství se
jedná o přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
v případě většího množství se jedná o trestný čin, za který lze udělit trest odnětí
svobody až na 5 let.
POZOR! V některých obcích v České republice platí ve vytipovaných lokalitách zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
Důležité kontakty:
Policie ČR
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· ve vyhrazeném jízdním pruhu
· na mostě

Informace naleznete na www.policie.cz

Respektujeme

české zákony

Doklady, které cizinec potřebuje
při pobytu na území České republiky
· Platný cestovní doklad (občanský průkaz nebo pas)
· Platné vízum, pokud je požadováno

Při řízení vozidla:
· Řidičský průkaz
· Osvědčení o registraci vozidla
· Pojištění odpovědnosti vozidla

Povinnosti cizince:
· Na požádání Policie ČR prokázat svoji totožnost předložením cestovního dokladu popř. jiného
dokladu prokazujícího totožnost
· Pobývat na území pouze s platným cestovním dokladem a vízem, pokud je požadováno
· Cestovní doklad nesmí být poškozen, obsahovat neoprávněně provedené změny, nesmí být porušena
jeho celistvost
· Fotografie v dokladu musí odpovídat skutečné podobě držitele
· Neprodleně ohlásit policii ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu

V případě, že cizinec narušuje závažným způsobem veřejný pořádek, porušuje právní předpisy ČR nebo pobývá na území ČR
neoprávněně, Policie ČR mu vydá rozhodnutí o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie (občanům EU z úze-

· Splnit ohlašovací povinnost pobytu na území, pokud tuto povinnost za cizince nesplní ubytovatel

mí České republiky), popř. mu je ukončen pobyt na území České

· V zákonem stanovených případech předložit při pobytové kontrole doklad o cestovním zdravotním pojištění

republiky.

