Inserido em: 9-janeiro-2017
Fonte: IRU/CESMAD Bohemia

República Checa
Restrições à Circulação - 2017

1. Restrições com Carácter Permanente
Categoria dos veículos abrangidos:

-

pesados de mercadorias com peso total autorizado (peso bruto)
superior a 7,5 toneladas e conjuntos rodoviários com peso total
autorizado (peso bruto) superior a 7,5 toneladas

Vias abrangidas:

-

auto-estradas, estradas nacionais e estradas classificadas de 1º
Classe

Período de vigência da restrição:

-

aos domingos e feriados das 13h00 às 22h00
entre o dia 1 de Julho e o dia 31 de Agosto:
- Sexta-feiras: das 17h00 às 21h00
- Sábados: das 07h00 às 13h00
- Domingos e Feriados: das 13h00 às 22h00

2. Outras Restrições
Categoria dos veículos abrangidos:

-

veículos especiais com uma largura superior a 0.60m.

Vias abrangidas:

-

Nas estradas de primeira categoria fora das áreas urbanas

Período de vigência da restrição

-

de 15 de Abril a 30 de Setembro:
-

às sextas-feiras e vésperas de feriado das 15h00 às 21h00

-

aos sábados e ao 1º dia seguinte a uma série de feriados das
07h00 às 11h00

-

aos domingos e no último dia seguinte a uma série de feriados das
15h00 às 21h00
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3. Excepções
-

-

-

veículos de transporte de produtos agrícolas sazonais*
veículos de transporte de animais vivos*
veículos de transporte de mercadorias perecíveis de acordo com a
regulamentação ATP, na condição de que a carga ocupe mais de
metade da capacidade do veículo*
veículos afectos ao serviço de carga e descarga de barcos, aviões ou
comboios, até uma distancia de 100km*
transporte combinado, do expedidor até ao ponto de carga mais
próximo ou do ponto de descarga até ao ponto mais próximo do
destinatário*
veículos utilizados na construção ou reparação de estradas*
transporte de combustível para estações de serviço*
transportes postais*
veículos de emergência em caso de catástrofe natural
veículos das forças armadas, da policia dos bombeiros
transporte de substancias químicas sensíveis às alterações de
temperatura ou susceptíveis à cristalização
veículos utilizados para a formação de condutores

Estão igualmente excepcionados os transportes em vazio relacionados com os
transportes assinalados com o caracter asterisco “*”

4. Feriados Nacionais
1 de janeiro

Ano Novo

14 de abril

Sexta-feira santa

17 de abril

Segunda-feira de Páscoa

1 de maio

Dia do Trabalhador

8 de maio

Dia da Liberdade

5 de julho

Festa dos profetas Kyril e Method

6 de julho

Aniversário da morte de Jan Hus (1415)

28 de setembro

Festa do Estado checo

28 de outubro

Festa da Independência

17 de novembro

Dia de luta para a Liberdade e Democracia

24 de dezembro

Véspera de Natal

25 de dezembro

Natal

26 de dezembro

Feriado Nacional (St Etienne)
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