
 
 

 

 

 

Pravidla pro vydávání povolenek k vjezdu na území 

jezera Most 
 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Vjezd na území jezera Most je omezen dopravními značkami B11 „Zákaz vjezdu všech 

motorových vozidel“.  

2. Na území jezera Most je vjezd možný pouze s platnou povolenkou. 

3. O vydání povolenky k vjezdu na území jezera Most mohou Palivový kombinát Ústí, s. p. (dále 

jen „PKÚ“) žádat fyzické a právnické osoby. 

4. Na území jezera Most mohou vjíždět bez povolenky pouze označená vozidla integrovaného 

záchranného systému. 

 

Čl. 2 

Druhy povolenek 

 

PKÚ vydává dva druhy povolenek k vjezdu na území jezera Most: 

a) Povolenka se žlutým pruhem je vydávána k povolení vjezdu vozidel FO nebo PO, které 

na základě příslušného smluvního vztahu dlouhodobě provádějí činnosti na území jezera 

Most. 

b) Povolenka s červeným pruhem je vydávána k povolení vjezdu vozidel FO nebo PO, které 

provádějí jednorázové činnosti na území jezera Most. 

 

Čl. 3 

Vydávání povolení 

 

1. Povolenka se vydává na základě oprávněné a řádně vyplněné a doručené písemné žádosti 

o povolení k vjezdu na předepsaném formuláři dle čl. 4. Žádost lze doručit poštou na adresu 

Palivový kombinát Ústí, s. p. – středisko Kohinoor, Mariánské Radčice 100, 435 32 

MARIÁNSKÉ RADČICE, emailem na adresu seidl@ko.pku.cz nebo osobně na sekretariát 

PKÚ – střediska Kohinoor.    

 

2. Povolenku schvaluje, vydává a evidenci povolenek vede PKÚ – středisko Kohinoor, jakožto 

správce území.  

 

3. Povolenka bude žadateli vydána na sekretariátu PKÚ – střediska Kohinoor nebo jiným 

dohodnutým způsobem. 

 
4. Povolenka musí být po celou dobu, kdy je vozidlo na území jezera Most, umístěna za jeho 

předním sklem tak, aby byla zcela viditelná a čitelná. 
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5. Povolenky na jednostopá motorová vozidla nebo čtyřkolky nebudou vystavovány. 

 

Čl. 4 

Žádost o povolení k vjezdu 

 

1. Žádost o povolení k vjezdu na území jezera Most obsahuje:  

a) jméno a příjmení žadatele (fyzické osoby), nebo název žadatele (právnické osoby),  

b) datum narození žadatele (fyzické osoby), nebo IČO žadatele (právnické osoby), 

c) trvalé bydliště žadatele (fyzické osoby), nebo sídlo žadatele (právnické osoby), 

d) kontaktní osobu (jméno a příjmení, e-mail, telefon), 

e) RZ a typ vozidla, 

f) časové vymezení (dobu) vjezdu, 

g) zdůvodnění žádosti, 

h) přílohy (listiny prokazující důvod žádosti, např. smlouva o dílo apod.), 

i) datum podání žádosti, 

j) podpis žadatele (nikoli elektronický), 

k) poučení žadatele o jeho povinnostech. 

 

2. Formulář je k dispozici volně ke stažení na webových stránkách PKÚ, s. p. (www.pku.cz). 

Formulář nesmí být nijak graficky pozměňován a musí být zachována jeho úprava a rozvržení.  

   

Čl. 5 

Provedení povolenky 

 

1. Povolenka obsahuje: 

a) logo a název správce území – PKÚ, s. p.; příslušný kalendářní rok, 

b) nápis „POVOLENÍ K VJEZDU (JEZERO MOST)“,  

c) RZ a typ vozidla, 

d) jméno a příjmení majitele vozidla nebo název a IČO právnické osoby, 

e) důvod vjezdu, 

f) místo vjezdu, 

g) doba a rozsah platnosti, 

h) evidenční číslo povolenky, 

i) datum vystavení a jméno osoby, která povolení vystavila, 

j) jméno a podpis osoby, která povolení schválila, 

k) razítko PKÚ, s. p., 

l) poučení. 

 

Čl. 6 

Změny, neplatnost a vracení povolenek 

 

1. Pokud se změnily podmínky na straně držitele povolenky nebo podmínky vjezdu na území 

jezera Most, za nichž bylo povolení k vjezdu vydáno, je držitel povolenky povinen požádat o 

vystavení nové povolenky s platnými údaji. Jinak tato povolenka k vjezdu pozbývá platnosti. 

2. Vydaná povolenka k vjezdu je neplatná, jestliže: 

a) pominuly důvody, pro které byla vydána, resp. skončila její platnost, nebo 

b) její držitel porušil ustanovení Pravidel pro vydávání povolenek k vjezdu na území 

jezera Most nebo platného Návštěvního řádu území jezera Most, nebo 

c) byly neoprávněně pozměněny jakékoliv údaje na povolence, nebo 

http://www.pku.cz/
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d) povolenka byla zneužita. 

 

3. Neplatnou povolenku k vjezdu je její držitel povinen doručit do sedmi pracovních dnů ode dne, 

kdy platnost povolenky skončila, a to poštou nebo osobně na sekretariát PKÚ, s. p. – 

střediska Kohinoor. Neplatnou povolenku též může na místě odejmout strážník městské 

policie nebo oprávněný zaměstnanec PKÚ, s. p.  

 

Čl. 7 

Platnost a účinnost 

 

Tato Pravidla pro vydávání povolenek k vjezdu na území jezera Most nabývají platnosti a 

účinnosti dne 1. 1. 2022.
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