Na jakém území se nízkoemisní zóna bude nacházet a od kdy?

Předpoklad od
1. 1. 2016

Existuje objízdná trasa?

Jak poznám hranici nízkoemisní zóny?

Jak si musím označit vozidlo, abych mohl vjet do nízkoemisní
zóny?
Emisní plaketa pro emisní kategorii 3

Od 1. 1. 2016 bude do zóny povolen vjezd vozidlům označených
emisní plaketou emisní kategorie 3 a vyšší.
Emisní plaketa pro emisní kategorii 4

Od 1. 1. 2018 bude do zóny povolen vjezd vozidlům označených
emisní plaketou emisní kategorie 4.
Pořizovací cena plakety je 80 Kč a musí být nalepena na vnitřní
straně čirého skla předního okna vozidla.

Kdo má povolen vjezd do nízkoemisní zóny, i když nesplňuje
podmínky předepsané emisní kategorie?
1. Omezení vjezdu do nízkoemisní zóny stanovené vyhláškou se nevztahuje na:
a) vozidla v osobním vlastnictví osob s trvalým pobytem na území nízkoemisní zóny, do
které náleží i budovy na přilehlé straně ulic tvořících její hranici (§ 1 odst. 2),
b) vozidla uvedená v příloze č. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:














zvláštní vozidla29),
vozidla integrovaného záchranného systému,
vozidla k řešení mimořádné události 30) nebo v souvislosti s řešením krizové
situace31), včetně zásobování postižených míst, svozu dřeva po živelní pohromě,
jízd speciálních vozidel pro odstranění následků škod (lesní stroje, stavební
stroje),
vozidla přepravující osoby zdravotně postižené, označená podle příslušných
předpisů,
vojenská vozidla Armády České republiky a NATO,
historická vozidla,
vozidla k provádění činností bezprostředně spojených s prováděnou údržbou,
opravami a výstavbou pozemních komunikací nebo drah, plynových zařízení,
elektroenergetických zařízení, energetických zařízení soustav zásobování
tepelnou energií a vodárenských zařízení,
vozidla k přepravě poštovních zásilek,
vozidla k přepravě komunálního odpadu,
vozidla určená k odstranění závad vodovodů, kanalizací, plynovodů,
elektrických sítí, rozvodů soustav zásobování tepelnou energií, sítí veřejných
elektronických komunikací a dalších inženýrských sítí ve veřejném zájmu,
vozidla zajišťující veřejnou linkovou dopravu32).

) § 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
30
) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
31
) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
32
) § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.
29

2. Hlavní město Praha může na základě žádosti povolit dočasnou nebo trvalou výjimku
z omezení vjezdu do nízkoemisní zóny pro silniční motorová vozidla:
a) se speciálním vybavením, například nákladní dopravníky, zábavní zařízení, a vozidla
užívaná jako pracoviště,
b) určená k přepravě věcí na kulturní a společenské akce, včetně akcí rekreačních,
vzdělávacích a výchovných, nebo
c) určená k přepravě tuhých, tekutých a plynných paliv pro zajištění provozu
nemocnic, sociálních ústavů a školských zařízení.
3. Hlavní město Praha může na základě žádosti povolit dočasnou nebo trvalou
individuální výjimku z omezení vjezdu do nízkoemisní zóny z důvodu nemoci, bezmoci
nebo jiného postižení osoby, která nesplňuje podmínky pro přiznání označení pro osobu
těžce zdravotně postiženou.

