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CO JE TO NÍZKOEMISNÍ ZÓNA? 
-NEZ definuje zákon č. 201/2012 Sb. v § 14, (1): 
„Rada obce může za účelem omezení znečištění ovzduší z dopravy na svém území nebo 
jeho části opatřením obecné povahy vydaným v přenesené působnosti stanovit zónu s 
omezením provozu silničních motorových vozidel“ 
-vjezd jen vozidlům s plaketou z ČR nebo z obdobné země nebo na výjimku rady obce 
-na průjezdním úseku dálnice nebo silnice lze nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, že 
na území obce mimo nízkoemisní zónu nebo mimo zastavěné území téže nebo sousední 
obce existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy, po které je možné zajistit 
obdobné dopravní spojení 
- v opatření obecné povahy může být stanoveno, že do nízkoemisní zóny mohou vjet také 
silniční motorová vozidla, jejichž provozovatel má na území nízkoemisní zóny trvalý pobyt…  
- v opatření obecné povahy může být stanoveno, že do nízkoemisní zóny mohou vjet také 
silniční motorová vozidla, pro něž byla na žádost jejich provozovatele povolena dočasná 
nebo trvalá individuální výjimka. O žádosti rozhoduje obecní úřad obce, která stanovila 
nízkoemisní zónu. Na udělení výjimky není právní nárok. Výjimku lze povolit, prokáže-li 
žadatel vážný zájem na jejím povolení, který spočívá: 
c) v podnikání žadatele, které by bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno omezením 
provozu v nízkoemisní zóně, nebo 
d) v potřebě zajištění přepravy věcí na kulturní, sportovní, společenskou, vzdělávací nebo 
výchovnou akci. 
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VÝJIMKY Z PŘÍLOHY č.8: 
Omezení provozu v nízkoemisních zónách se nevztahuje na 
a) zvláštní vozidla29), 
b) vozidla integrovaného záchranného systému, 
c) vozidla k řešení mimořádné události30) 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), 
d) vozidla přepravující osoby zdravotně postižené, označená podle příslušných předpisů, 
e) vojenská vozidla Armády České republiky a NATO, 
f) historická vozidla a vozidla zapsaná v registru silničních vozidel… 
g) vozidla k provádění činností bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami…  
h) vozidla držitele poštovní licence určená k přepravě poštovních zásilek, 
i) vozidla k přepravě komunálního odpadu, 
j) 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, 
k) vozidla zajišťující veřejnou linkovou dopravu32), 
l) silniční motorová vozidla určená k přepravě tuhých, tekutých a plynných paliv pro zajištění 
provozu nemocnic, sociálních ústavů a školských zařízení. 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201#f4732172
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201#f4732172
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201#f4732174
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201#f4732174
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201#f4732176
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201#f4732176
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201#f4732178
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201#f4732178
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- objízdné trasy neexistují, jejich budoucí stanovení v ÚPD obtížné  
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- veřejné nabíjecí stanice  (VNS) v Písku 36 km, Táboře  24 km, Veselí nad Lužnicí 27 km 

- v nedaleké Soběslavi (21 km) městský elektromobil BMW i3 již od 7.2.2014  
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- objízdné trasy v blízké realizaci, řešení NEZ pro zlepšení ovzduší ideální  

- vhodné i z hlediska lázeňských indikací – léčba dětí s dýchacími nemocemi a obezitou 
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- VNS v Bukovicích 13 km, Mohelnici 22 km, Olšanech 7 km, Chromči 3 km 
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- pokles tranzitní dopravy po vybudování přeshraniční dálnice D8 

- objízdné trasy ani v ÚPD neexistují, lze navrhnout NEZ jen malého rozsahu  
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- VNS v Teplicích 6 km 4x, v Oseku 11 km, v Altenbergu 13 km 

- vzhledem k orientaci LZ (Rezidence Tereza) na seniory by e-taxi bylo ideální 

- vzhledem k chybějícímu PLZ je udržitelnost lázní možná jako klimatické  lázně 



            LM Františkovy Lázně NEZ 

1

0 

- veškerá tranzitní doprava vymístěna na obchvat I/21 
 - lze navrhnout NEZ k odvedení dopravy z bývalé I/21 (ul. Chebská, Máchova, Americká)  

- vnitřní l.ú. vjezd na povolení, vnější l.ú. omezení na 40 km/h a zákaz vjezdu nad 6t 
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- VNS v Chebu 7 km, v Hazlově (Golf Rezort Franzensbad) 9 km, v Hohenbergu  14 km 
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- objízdná trasa k I/25 ani v ÚPD neexistuje 

- ve vnitřním l.ú. vymezena zóna se zákazem vjezdu bez povolení a omezením 20 km/h   
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- VNS v Ostrově 5 km, 3x v Karlových Varech 20 km, v Kurort Oberwiesenthal 12 km 

- na území Jáchymova osada Mariánská 6 km 
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- objízdná trasa k II/297 ani v ÚPD neexistuje, silnice sama vytváří obchvat 

- soustava 7-mi sběrných parkovišť, z nichž je zakázán vjezd do centra bez povolení  
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- VNS v Mladé Buky 6.5 km, 3x ve Vrchlabí 18 km, 2x v Trutnově 12 km 

- Město Vrchlabí si pořídilo elektromobil za přispění dotace ze SFŽP 200.000,- Kč 
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- objízdná trasa k I/44 v ÚPD s tunelem, NEZ možno vyhlásit již nyní 

- centrální parkoviště u Géniova pramene, další v sanatoriích, lázně jsou i klimatické 

- k redukci příjezdů vozidel do lázní pomůže i plánovaná lanovka 
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- VNS v Lipové-lázně  5 km, v Ramzové 12 km, v Žulové  17 km, v Branné 19 km 

- motorový turistický vláček „Lázeňáček“ by mohl být elektrický jako jezdí ve  Znojmě 
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- objízdné trasy k eventuální NEZ i v ÚPD chybí, teoreticky v budoucnu jsou možné 

- 3 odstavná parkoviště, do lázeňského centra zákaz vjezdu nákladních vozidel 
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- VNS v Karlovicích 15 km, v Bruntále 18 km 

- lázně jsou i klimatické s nejčistším ovzduším v ČR – e-mobilita žádoucí 
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- objízdné trasy I/20 a D6 hotovy po dobudování D6 rozšířením I/6 v roce 2026   

- NEZ možná již nyní, stávající omezení zóna zákazu vjezdu bez uhrazení poplatku a zóna 30 

- nutné prosadit úsek bez dálničního poplatku v celém úseku z důvodu neexistence  II/6 ! 
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- 3x VNS v Karlových Varech, 1x Tesla Charger ve vnitřním l.ú. v Savoy Westend Hotel 

- nákladné vyčlenění odstavných ploch, řešením parkovací domy (Park Spa Hotel Sirius) 

- Karlovarský MFF vozí celebrity v BMWi3 
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- přeložka průtahu vnitřním l.ú. II/492 v ZÚR Zlínského kraje, realizace nejprve v roce 2029    

- NEZ nutná, možná až po vybudování objízdné trasy – modře jen varianta autora 

- v lázních se léčí netuberkulózní nemoci dýchacích cest dětí a dospělých !!!  
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- 3x VNS ve  Zlíně 22 km, Bánov 19 km, Uherské Hradiště 30 km 

- několik odstavných parkovišť, řešením parkovací domy , podzemní parkoviště (plovárna) 

- město podalo žádost o dotaci na pořízení elektromobilu pro TS a elektromotorky pro MP 
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- přeložka I/21 hotova 3/2020, po dobudování jižního propojení  II/230 je NEZ možná  

- již nyní zóna zákazu vjezdu bez uhrazení poplatku dle  OZV 5/2010, indikace XXV. dětí !!! 
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- 1x VNS Tesla Charger v Hotel Grand MedSpa, 1x VNS ČEZ rychlonabíjecí 

- centrální parkoviště u nádraží – i pro kulturu, další v nákupní zóně , parkovací dům 

- Mariánskolázeňský expres by v budoucnu také mohla pohánět elektřina 
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- NEZ v minimalistické verzi již dnes  

- optimální NEZ po vybudování Kladrubské (2025) a alespoň Prosetické spojky 
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- 4x VNS, 1x rychlonabíjecí, 1x standardní přímo v Hotelu Prince de Ligne 

- potřeba více odsstavných parkovišť, parkovací domy jsou 
- Humboldtův vláček by v budoucnu také mohla pohánět elektřina 
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- od 21.září 2018 platí zákaz vjezdu nákladní dopravy těžší 12 t v úseku II/647 mezi exity D1 
- 16.2.2012 schválen RM návrh textu Nařízení města stanovující NEZ v celém k.ú. mimo D1 
- RM nevyhlásila NEZ kvůli odporu živnostníků a obyvatel okolních obcí 
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- 1x VNS ČEZ standardní u ZUŠ od prosince 2014 

- chybí centrální parkoviště – zatím parkování na Náměstí a před zámkem zdarma  

- 1. městský elektromobil v ČR, provozovaný jako Senior a BabyTaxi od října 2014 
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- Veřejná nabíjecí stanice ČEZ u Kina Panorama od 6. září 2019 

- podstatné zkrácení nabíjecí doby  na desítky minut – častější jízdy pro klienty   

- senioři a mladé rodiny zaplatí  za neomezenou jízdu v k.ú. Klimkovice 10 Kč v 7-19 hod. 

- elektromobil vydělal za 5 let provozu na jeden pracovní úvazek ročně  
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- spolupráce Města Klimkovice s Dopravním podnikem Ostravy n a originálním e-busu 

- 2 elektrobusy jezdí na lince č. 64 ze Svinova (OVA) do Sanatorií Klimkovice  od října 2018 

- dobíjejí se 5 min!!! na ultrarychlodobíjecí stanici ve Svinově – jediná ve střední Evropě 
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Nashledanou v Klimkovicích, v lázeňském městě elektromobility! 


