POSTUP PRO UDĚLENÍ VÝJIMKY ZE ZÁKAZU VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL
NA ÚZEMÍ CHKO BRDY
POUZE PRO OBČANY OBCE STRAŠICE
Výjimku ze zákazu vjíždět a stát motorovými vozidly v lesích dle § 20, odst. 1, písm. g) zákona č.
289/1995 Sb., o lesích (dále jen „Povolení“) uděluje vlastník lesa – Vojenské lesy a statky ČR, s.p. a to
ve výjimečných případech, jako je návštěva lékaře, zajištění doprovodu k lékaři nebo jednání na úřadu.
Držitel povolení je povinen dodržovat stanovenou trasu průjezdu bez zastavení a respektovat případné
omezení provozu nebo jeho úplné zastavení způsobené lesnickou činností nebo probíhajícím výcvikem
AČR.

Jak postupovat?
1. První kroky vedou na OÚ Strašice. V kanceláři OÚ Strašice získáte jednoduchý formulář.
2. Budete potřebovat následující: občanský průkaz, SPZ všech Vašich vozidel, číslo Vašeho mobilního
telefonu.
3. Do 5 pracovních dnů bude Vaše registrace uložena do systému a můžete využívat danou službu.
4. POZOR, každý kdo chce využívat službu SMS povolení se musí dostavit osobně na OÚ Strašice!

Návod pro získání SMS povolení
1. Napište text SMS zprávy ve tvaru Brdy strasice 1 nebo Brdy strasice 4 do Vašeho mobilního
komunikačního zařízení.
2. Text odešlete na telefonní číslo 90211.
Přibližně do dvou minut Vám přijde SMS zpráva s aktuálním stavem žádosti o přidělení povolení
průjezdu na území CHKO Brdy.
Vzor platného povolení průjezdu.
Odesílatel 902 11 003
„Povoleni k prujezdu přes CHKO Brdy ve smerech Zajecov – Obecnice c. STRA… na 1hod je aktivni.
Platnost je od 20.2.2021 14:05 do 20.2.2021 15:05. OU Strasice.“
V případě, že bude povolení k průjezdu aktivní, tuto příchozí zprávu z mobilního zařízení nemažte
minimálně po dobu platnosti tohoto povolení. V případě kontroly povolení ukažte osobě provádějící
kontrolu displej mobilu se zobrazeným SMS povolením nebo nadiktujte číslo povolení pro ověření
kontroly.

Platnost povolení k průjezdu přes území CHKO Brdy
Platnost povolení je rozdělena do následujících časových pásem:
platnost povolení 1 hodiny – Brdy strasice 1
platnost povoleni 4 hodiny – Brdy strasice 4

Ceník administrativních služeb k vydávání povolenek přes CHKO Brdy
Brdy strasice 1
Brdy strasice 4

3,- Kč
7,- Kč

Ceny jednotlivých tarifů jsou uvedeny včetně DPH.
V případě, že zájemce odesílá SMS zprávu z předplacené SIM karty, bude mu dále účtována tato zpráva
jako běžná textová zpráva dle platného ceníku tarifu jeho operátora.
U paušálního tarifu je pak zahrnuta v rámci měsíčního zúčtování.
Částka za rezervaci povolenky k průjezdu přes CHKO Brdy ve výši 3,- Kč nebo 7,- Kč bude účtována
pouze v případě, že je povolení aktivní a bude zájemci přiděleno. V ostatních případech nedojde
k vyúčtování za doručenou SMS zprávu a zájemce platí pouze za odeslanou SMS zprávu.
SMS povolení k průjezdu přes území CHKO Brdy je neplatná:






uplynula-li doba její platnosti,
nebyla-li přímo zaslána poskytovatelem služby GoSMS,
nelze-li z důvodu zapříčiněných držitelem povolení ověřit platnost,
pokud se SMS povolením neprokáže v něm uvedený držitel,
v případě zastavení (povolení slouží pouze k průjezdu přes CHKO Brdy v dané trase).

Reklamace SMS povolení k průjezdu přes CHKO Brdy
V případě jakýchkoliv potíží se SMS povolením se prosím obraťte na Obecní úřad Strašice
prostřednictvím e-mailu obec@strasice.eu nebo telefonicky na 371 793 101.

