Мати право

Інформація про дорожній рух
· максимальна швидкість у населеному пункті – 50 км/год.

· перед виїздом на дорогу з ґрунтової дороги або місця, що заходиться за межами
дороги,

· максимальна швидкість поза населеним пунктом – 90 км/год.

· на виділеній стоянці – крім транспортних засобів, для яких відведено стоянку,

· максимальна швидкість на дорозі для автомобілів – 110 км/год.

· на зеленій смузі, якщо це не дозволено дорожніми знаками/розміткою.

· максимальна швидкість на автомагістралі – 130 км/год.
За перевищення максимальної швидкості руху загрожує стягнення адміністративного штрафу в розмірі до 10 000 чеських крон.
· Механічні транспортні засоби повинні мати ввімкнені фари протягом усього року.

також
мати
обов’язки

· Водіям під час руху забороняється тримати в руках мобільний телефон.
Недотримання водієм вищенаведених положень вважається адміністративним
правопорушенням, за яке може стягуватись адміністративний штраф у розмірі до
2 500 чеських крон.
У Чеській Республіці не дозволяється керувати транспортними засобами
(автомобілем, мотоциклом, вантажівкою тощо) під дією спиртних напоїв,
оскільки на водіїв поширюється НУЛЬОВА толерантність до алкоголю.
Мінімальне покарання за керування транспортним засобом під дією спиртного – від
2 500 до 50 000 чеських крон із забороною на керування транспортним засобом строком від 6 місяців до 2 років, а максимальне – позбавлення волі строком до 1 року.
Зупинка та стоянка дозволяються:
1. праворуч у напрямку руху, якомога ближче до краю проїзної частини (на дорозі
з одностороннім рухом – праворуч та ліворуч);
2. в один ряд паралельно з краєм проїзної частини (у певних випадках можна зупинятися та стояти перпендикулярно або під кутом до краю проїзної частини,
а також зупинятися в другому ряду);
3. таким чином, аби при стоянці залишалася, як мінімум, одна вільна смуга руху
завширшки не менше 3 м для кожного напрямку руху; при зупинці повинна залишатися, як мінімум, одна смуга руху завширшки 3 м для обох напрямків руху.
УВАГА! Слід обов’язково дотримувати спосіб стоянки, передбачений дорожніми
знаками або розміткою, включаючи розташування транспортних засобів.
Зупинка та стоянка забороняються (окремі положення Закону):
· на повороті з обмеженою видимістю та в безпосередній близькості до нього,
· перед вершиною підйому з обмеженою видимістю, на ній та за нею,
· на пішохідному переході та на відстані менше 5 м до нього,
· на перехресті, а також на відстані менше 5 м до меж перехрестя
та 5 м за ним,

УВАГА: Закон дозволяє евакуацію транспортних засобів, які знаходяться на будьякій виділеній стоянці без дозволу.
Пішохідно-велосипедна доріжка – пішоходи повинні користуватися тільки виділеною для них смугою (для велосипедистів
– те ж саме). За рух поза виділеною смугою може накладатися
адміністративне стягнення в розмірі до 2 500 чеських крон.
У Чеській Республіці забороняється:
· Дозволяти вживання речовин з вмістом алкоголю особам молодшим вісімнадцяти років (штраф до 5 000 чеських крон).
· Палити на критих платформах та на критих зупинках автобусного, залізничного
та міського громадського транспорту.
· Палити у внутрішніх приміщеннях ресторанів (діє з 31. 05. 2017 р.).
· Порушувати нічний спокій (22–06 год., штраф до 10 000 чеських крон, при повторному скоєнні – до 15 000 чеських крон).
· Порушувати громадський порядок непристойною поведінкою (наприклад, лежати на тротуарі в дуже нетверезому стані або голосно нецензурно лаятися) –
штраф до 10 000 чеських крон, повторно – до 15 000 чеських крон.
· Смітити та випорожнятися в громадських місцях (штраф до 20 000 чеських крон,
повторно – до 30 000 чеських крон).
· Ображати інших осіб або знущатися з них (штраф до 20 000 чеських крон, повторно – до 30 000 чеських крон).
· Завдавати іншим особам тілесних ушкоджень або погрожувати такими ушкодженнями (штраф до 20 000 чеських крон, повторно – до 30 000 чеських крон).
· Паскудити іншим (наприклад, спускати колеса транспортних засобів – штраф до
20 000 чеських крон, повторно – до 30 000 чеських крон).
Наркотики
Зберігання наркотиків у будь-якій кількості є незаконним – незначна кількість вважається адміністративним правопорушенням у сфері захисту від алкоголізму та
наркоманії, значна кількість – злочином, який може каратися позбавленням волі
строком до 5 років.
УВАГА: В окремих районах деяких населених пунктів Чеської Республіки діє заборона вживати спиртні напої в громадських місцях.

· на смузі розгону або гальмування,
· на залізничному переїзді, під шляхопроводом, у тунелі, а також на
відстані менше 15 м до них та за ними,
· у місці, де транспортний засіб закриває дорожній знак, дорожню розмітку «Стрілки напрямку» або «Напис на проїзній частині»,
· у виділеній смузі руху,
· на мості,

Важливі контактні дані:
Поліція ЧР

158

Міська поліція

156

Пожежна охорона

150

Екстрений виклик ЄС

112

Швидка допомога

155

Інформацію знайдете на сайті: www.policie.cz

Поважаємо

чеські закони

Документи, необхідні
іноземцю при перебуванні
на території Чеської Республіки
· Дійсний проїзний документ (внутрішній або
закордонний паспорт)
· Дійсна віза, якщо така вимагається

При керуванні транспортним засобом:
· Посвідчення водія
· Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
· Страхування відповідальності за експлуатацію транспортного засобу

Обов’язки іноземця:
· На вимогу Поліції ЧР посвідчити свою особу, пред’явивши проїзний документ або інше
посвідчення особи
· Перебувати на території країни тільки з дійсним проїзним документом та візою, якщо остання
вимагається
· Проїзний документ повинен бути непошкодженим, без внесених некомпетентними особами змін, без
порушення цілісності

Якщо іноземець суттєвим чином порушує громадський

· Фотографія в документі повинна відповідати фактичному зовнішньому вигляду власника

порядок, нормативно-правові акти ЧР або незаконно знахо-

· Негайно повідомляти в поліцію про втрату або крадіжку проїзного документа

диться на території ЧР, Поліція ЧР приймає рішення про його

· Обов’язково з’явитися для реєстрації свого перебування на території країни, якщо такий обов’язок від імені іноземця не
здійснено суб’єктом, що забезпечує його житлом

адміністративне видворення з території держав-учасниць

· У передбачених законом випадках при перевірці документів пред’явити документ про медичне страхування подорожуючих
за кордон

Республіки) або про позбавлення його права перебування на

Європейського Союзу (для громадян ЄС – з території Чеської
території Чеської Республіки.

