Vážení vozidel

Zákon č.13/1997 a Zákon č. 361/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů č. 411/2005 Sb., č.
76/2006 Sb., č. 226/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č.
374/2007 Sb.
n § 6 Povinnosti řidiče

motorového vozidla
(13) Řidič motorového vozidla je
povinen na výzvu policisty nebo
celníka podrobit vozidlo kontrole
největší přípustné hmotnosti na
nápravu, největší přípustné
hmotnosti vozidla nebo jízdní
soupravy nebo technického
stavu vozidla nebo jízdní
soupravy.
n 3 body - překročení
povolených hodnot
stanovených zvláštním
právním předpisem při
kontrolním vážení vozidla
podle zvláštního právního
předpisu

Vážení vozidel podle zákona č. 13/1997 Sb. zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vážení vozidel § 38a
(1) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích se provádí kontrolní
vážení a měření (dále jen "kontrolní vážení") silničních motorových
vozidel kategorií N2, N310) a jejich jízdních souprav s přípojnými
vozidly kategorií O2, O3 a O410) (dále jen "vozidlo").
(2) Kontrolní vážení
n a) zajišťuje správce pozemní komunikace v součinnosti s Policií
České republiky nebo s celními úřady,
n b) provádí Policie České republiky nebo celní úřady samostatně.
(3) Kontrolní vážení zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti
silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a
skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu
největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav.10)

Kontrolní vážení
§ 38b
(1) Řidič vozidla je povinen na výzvu policisty nebo celníka podrobit vozidlo kontrolnímu vážení. Zajížďka
k zařízení na kontrolní vážení, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, nesmí být delší než 8
kilometrů.
(2) Při kontrolním vážení je řidič vozidla povinen řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení na kontrolní
vážení.
(3) O výsledku kontrolního vážení vydá osoba obsluhující zařízení na kontrolní vážení vozidel řidiči
doklad.
(4) Zjistí-li se při kontrolním vážení dodržení hodnot vozidla stanovených zvláštním právním
předpisem,10) může řidič vozidla pokračovat v další jízdě. V tomto případě není možné účtovat řidiči
žádné náklady vážení.
(5) Zjistí-li se při kontrolním vážení překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem,10) je
toto porušení projednáno na základě zvláštního zákona2) jako přestupek17) a řidič vozidla je
povinen uhradit náklady vážení.
(6) Způsob provádění kontrolního vážení, způsob stanovení nákladů spojených s kontrolním vážením,
náležitosti dokladu o výsledku kontrolního vážení a vzor dokladu stanoví prováděcí předpis.

Pokračování v další jízdě
§ 38c
(1) Zjistí-li se při kontrolním vážení, že rozměry vozidla nebo jeho
celková hmotnost přesahují hodnotu stanovenou zvláštním právním
předpisem,10) může řidič pokračovat v další jízdě pouze na základě
povolení ke zvláštnímu užívání (§ 25) a za podmínky, že vozidlo je
technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.16a)
(2) Zjistí-li se při kontrolním vážení, že nápravový tlak překračuje míru
stanovenou zvláštním právním předpisem,10) nesmí řidič pokračovat
v jízdě.
(3) Nejsou-li splněny podmínky pro pokračování v další jízdě podle
odstavce 1 nebo 2, je oprávněn zabránit řidiči v další jízdě i celník.

