KOČOVNÉ VOZY
Podle zákona o silničním provozu je řidič povinen užít jen takové vozidlo, které
splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, tzn. je technicky
způsobilé k provozu, má přidělenou registrační značku a uzavřené pojištění odpovědnosti z
provozu vozidla (viz zákon č. 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích). Pokud tyto podmínky nesplňuje, je takové vozidlo vyloučeno z provozu na
pozemních komunikacích, nicméně výjimečně je možné povolit přesun takového vozidla po
pozemní komunikaci. Jedná se o tzv. režim zvláštního užívání, který definuje zákon č. 13/1997
o pozemních komunikacích v § 25.
Povolování vozidel, které používají včelaři, se řídí § 25 odst. 6 písm. g (za předpokladu,
že vozidlo nemá nadměrnou velikost či hmotnost), podle něhož je výjimečné možné „užití
místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů,
které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu“. Toto
povolení vydává příslušný silniční správní úřad s předchozím souhlasem vlastníka dotčené
pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního
provozu, také s předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky. Jde-li o
místní komunikaci, je tímto úřadem obecní úřad, u silnic II. a III. třídy pak obec s rozšířenou
působností. Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání právnické nebo
fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky
zvláštního užívání. Povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám
za poškození nebo znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace.
Úřad při vydání povolení musí posoudit, zda vozidlo splňuje základní technické
parametry pro provoz na pozemní komunikaci (brzdy, osvětlení apod.) a trasu, kudy vozidlo
pojede ve smyslu § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích. Úřad může uložit provozující osobě další povinnosti (doprovodné vozidlo,
použití přenosné soupravy světel apod.), pokud to vyžaduje zajištění bezpečnosti, plynulosti a
ochrana dalších účastníků provozu.
Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. g) zákona obsahuje:
a) účel, rozsah a termín zvláštního užívání;
b) jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání odpovídat, jeho adresu a rodné
číslo (u právnických osob název, sídlo a identifikační číslo);
c) návrh trasy pohybu vozidla;
d) základní technické údaje vozidla:
1. druh vozidla;
2. tovární značka, typ (je-li identifikovatelný);
3. výrobní číslo (je-li na vozidle uvedeno);
4. rozměry (délka, šířka a výška);
5. provozní hmotnost, případně nejvyšší technicky přípustná hmotnost;
6. počet náprav a zatížení jednotlivých náprav;
7. světelná zařízení vozidla (druh, počet a umístění);
8. nejvyšší konstrukční rychlost;
e) nákres obrysu vozidla, ve kterém jsou vyznačeny rozměry vozidla a umístění světelných
zařízení, nebo fotografie vozidla zpředu, z boků a zezadu.

Správní poplatek za vydání povolení stanoví silniční správní úřad dle položky 36
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to na dobu platnosti:
 10 dní a na dobu kratší než 10 dní ............….. 100 Kč
 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců .......... 500 Kč
 delší než 6 měsíců.............................………. 1000 Kč
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