
MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací  

Č.j.: 20447 
Správní poplatek: 6.000,- Kč - opakovaná přeprava Číslo účtu: 3711-22027001/0710 
V Českých Budějovicích dne:  22.4.2020 
Vyřizuje:  Ing. Moučková Hellerová DiS. : +420386792147 E-mail: iveta.mouckova@mdcr.cz 
 
 

RR  OO  ZZ  HH  OO  DD  NN  UU  TT  ÍÍ    
 

     Ministerstvo dopravy jako příslušný silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 2, písm. c) a d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

p o v o l u j e 
 

podle § 25 odst. 6, písm. a) a b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
 

žadateli:   HASS Hroby s.r.o., Hroby 1, 391 55 Radenín, IČO: 260 38 340 
 
zvláštní užívání pozemních komunikací pro přepravu zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo 

hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy (vyhl. č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel), není-li 

umožněno opatřením obecné povahy podle § 24b, a užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla silničními motorovými vozidly, jejichž 

nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví zvláštní právní předpis - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.  
 

Údaje o předmětu přepravy, podmínky přepravy: 
Náklad (druh, hmotnost): ................... vojenská technika, eskalátory, beton. výrobky do…….....25,362/25,280……..…t 
Podvozek (typ, RZ, hmotnost): ........... Schmitz/General Trailers 8C85898/1C59011..…..........6,618/6,700………….t 
Tahač (typ, RZ, hmotnost): ................. Volvo                                         8C75472……………………8,020……….………..t 
Souprava - celková délka: .................. do 20,001 .................... m včetně postrku: .... xxxx .............. ……………….m 

max. šířka: .................... do   3,50 ..................... m 
max. výška: ................... do   4,50 ..................... m 
celková hmotnost: ......... do 40,00  .................... t včetně postrku: .....xxxx……………..………..…..t 
zatížení jedn. náprav:......7,50 – 11,50 / 3 x 8,00………………………………………………………..…….…t  
rozvor náprav:………....3,80 / T 6,39 - 2 x 1,31 (T 6,44 - 2 x 1,301) ......................…………………………m 
počet náprav/kol:………2/6 + 3/6 ..................... ks min. poloměr otáčení: ................ …………………m  

Termín přepravy:  23.04.2020 - 22.07.2020 

Přepravní trasa: Silniční síť na území ČR 
Přeprava je povolena na dálnicích a silnicích I. tř. na území České republiky. Jízda po silnicích II. a III. tř. není povolena 
v Libereckém kraji. V Ústeckém kraji není povolena jízda v těch úsecích silnic II. a III. tř., jejichž přehled je nedílnou 
součástí tohoto povolení (viz příloha ke stanovisku SÚS Ústeckého kraje č.j. SUSUK/03378/2020 ze dne 27.2.2020). 
V ostatních krajích je povolena přeprava po silnicích. II. a III. tř. za předpokladu dodržení podmínek, které jsou uvedeny 
v souhlasech vlastníků (viz podm. č. 17). Žadatel je povinen při přejezdu rovněž dodržet ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. 

 
 Souprava bude vybavena příslušným výstražným a obrysovým osvětlením, které bude při jízdě v činnosti. 
 Při jízdě se soupravou přesahující šířku 3,20 m - povinný technický doprovod, jehož řidič je oprávněn k výkonu této činnosti a náležitě seznámen 

s návrhem trasy. Na směrově rozdělené komunikaci jede doprovodné vozidlo vzadu za soupravou. Souprava i doprovodné vozidlo budou vybaveny 
příslušným obrysovým a výstražným osvětlením, které bude při jízdě v činnosti.  

 Doprovod provede (zajistí): HASS Hroby s.r.o., Hroby 1, 391 55 Radenín, IČO: 260 38 340. 

 Prověřit celou trasu, její výškové a šířkové uspořádání, včetně nadzemního vedení (trolej, el. vedení apod.), poloměrů oblouků, a to ne dříve než 24 hod. 
před zahájením přepravy, zvláště úseky s dopravním omezením (viz http://www.dopravniinfo.cz/). S ohledem na uzavírky je nutné jet se zvýšenou 
opatrností a průjezd projednat předem s příslušnou stavbou. Pokud je objízdná trasa vedena po silnicích II. a III. tř. na území Libereckého kraje nutný 
předchozí souhlas vlastníka (správce) příslušné komunikace. Přeprava bude uskutečněna až po zjištění, že trasa umožňuje bezpečný průjezd pro dané 
vozidlo (soupravu), a za předpokladu, že v uvedených úsecích nebude probíhat žádná uzavírka, která by neumožnila bezpečný průjezd nadrozměrné 
přepravy a zároveň ovlivnila bezpečné projíždění ostatních vozidel. Řidič nesmí vjet na železniční přejezd, pokud nemá jistotu, že jej bezpečně opustí 
před příjezdem drážního vozidla. 

V době modernizace dálnice D1 nutno předem prověřit uzavřené úseky!!! - při šířce nad 3,00 m je jízda po dálnici zakázána v úsecích, ve kterých 

byla doprava převedena do jednoho jízdního pásu. Přeprava tunely – viz další podmínky přepravy (č. 18).  

Podmínky přejezdu po komunikacích: budou dodrženy stanoviska správců (vlastníků) komunikací (ŘSD ČR Správa Chomutov zn. 9073/35200/2019/VP 
ze dne 19.11.2019 – příloha č. 1, ŘSD ČR Správa Liberec zn. 4349/2019-36200/Vr ze dne 18.10.2019 – příloha č. 2, ŘSD ČR Správa dálnic Morava 
č.j. 183/2019 ze dne 9.10.2019 – příloha č. 3, ŘSD ČR Správa dálnic Čechy ze dne 10.1.2020 – příloha č. 4, ŘSD ČR Správa Praha zn. Sp-MO 4624D/20-
31220 ze dne 9.3.2020 – příloha č. 5): výčet mostů (ev.č.) s největším povoleným zatížením na nápravu viz příloha č. 1 a č. 2 - pokud bude překročen 
uvedený max. nápravový tlak, není přeprava povolena. U mostů (ev.č.) uvedených v příloze č. 1 až č. 4, jejichž výhradní zatížitelnost je nižší než povolená 
hmotnost jízdní soupravy, je přejezd možný jako jediného vozidla na mostě v ideální stopě, plynule, bez zastavování, brždění nebo zrychlování, s rychlostí 
do 10 km/h. Žadatel je povinen respektovat dopravní značení. Není povolen přejezd mostů ev.č.: 35L-001, 9-042, 9-043, 55-075, 54-017, 13-018.1, 18-018, 
18-031, 16-061, 35-066, 11-096, 11-097, 27-007, 27-050, 62-004, 62-006, 62-027. U mostů ev.č. 9-063 pouze do 39,00 t, 69-008 pouze do 35,00 t, 7SO-208 
a 7SO-209 pouze do 40,00 t  - jako jediné vozidlo na mostě v ideální stopě. 
Podmínky pro přejezd městy: 

Prahou: V případě, že trasa přepravy je vedena po Městském okruhu (Spořilovská - Jižní spojka - Štěrboholská spojka – Pražský okruh – Novopacká – 
Kbelská - Cínovecká) je průjezd povolen v denních hodinách mimo ranní a odpolední dopravní špičku (07.00 - 09.00 hod. a 17.00 - 19.00 hod.) a mimo 
sobot dopoledne (08.00 - 12.00 hod.) a nedělí odpoledne (15.00 - 20.00 hod.), pro letní období (01.07. - 31.08.) mimo ranní a odpolední dopravní špičku 
(07.00 - 09.00 hod. a 17.00 - 19.00 hod., pátek 17.00 - 21.00 hod.) a mimo sobot dopoledne (07.00 - 13.00 hod.) a nedělí odpoledne (13.00 - 22.00 hod.). 
Zvláštní posouzení příslušné Oblastní správy TSK hl. m. Prahy, a.s. pro průjezd přes most přes seřaďovací nádraží Vršovice na Jižní spojce není třeba 
za podmínek: celk. hmot. soupravy nepřekročí 60,0 t a současně náprav. tlaky budou nižší než 8,0 t, souprava bude jediným vozidlem na mostech. Mimo 
uvedené komunikace nutno trasu předem písemně odsouhlasit s odborem dopravních agend MHMP, tel. 236004398, který stanoví podmínky a čas 
přepravy. V úseku D5 (D6, D7) - Pražský okruh D0 - D1  a  v úseku  D11 - Pražský okruh - D10  je přeprava povolena bez časového omezení. Přeprava 
tunely na Pražském okruhu D0 – viz další podmínky přepravy (č. 19). 

Plzní, Hradcem Králové a Pardubicemi: mimo dopravní špičky od 6.00 – 8.30 hod. a od 15.30 – 18.00 hod. 
Brnem: centrem pouze v době od 23.00 do 05.00 hod. 

                                                           
1 Přesah nákladu od zadní hrany ložné plochy nepřekročí 3 m. 
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