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dot. Austria ograniczenia w ruchu

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że Zarządzeniem Ministra Transportu, Innowacji i
Technologii Republiki Austrii został wprowadzony zakaz jazdy dla samochodów ciężarowych / Wakacyjny porządek ruchu
drogowego w roku 2002/
Zakaz poruszania się dotyczy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych Samochodów ciężarowych i ciągników
siodłowych o dmc przekraczającej 7,5 t Zakaz dotyczy także samochodów ciężarowych z przyczepami o dmc obydwu pojazdów
większej niż 7,5 t .
Zakaz ustanowiono w następujące dni :
a) 5 lipca, 26 lipca, 2 sierpnia w godzinach od 15 do 19.
b) w soboty począwszy od 29 lipca do 7 września w godzinach od 8 do 15
a) 21 grudnia w godzinach od 8 do 15
Zakaz obowiązuje na następujących autostradach w obydwu kierunkach
1. Autostrada zachodnia A1 od węzła Wiedeń /Aufhof aż do przyłączenia /przyłącza/ w Walleresee
2. Południowa autostrada A2 od węzła w Vösendorf do granicy państwowej przy Arnoldstein
3. Wschodnia autostrada A4 od przyłącza Schwechat do granicy państwowej przy Mickelsdorf
4. Mühlkreis autostrada A7 od węzła Linz / A1 ,A7 / do przyłącza Salzburgerstraße
5. Autostrada Innkreis A8 na całym obszarze.
6. Autostrada Pyhrm A9 na całym obszarze
7. Autostrada Tauern A10 od przyłącza Salzburg/ Süd do przyłącza w Werfen i od przyłącza Eben do węzła Villach - Zauchen
8. Autostrada Karawanken A11 na całym obszarze
9. Autostrada Inntal A 12 od granicy państwa przy Kufstein do przyłącza Zams
10. Autostrada Brenner A13 na całym obszarze
11. Autostrada Wiener Außenning A21 od węzła Steinhäusl (A1,A21 ) do przyłącza Brunn am Gebirge
12. Autostrada Welser A 25 na całym obszarze
13. Droga szybkiego ruchu Kremser S 33 od węzła St.Pölten (A1,S33) do przyłącza St.Pölten -Ost Zakaz obowiązuje na
następujących drogach poza obszarem miasta w obydwu kierunkach jazdy
1. Droga Seefelder B177 na całym obszarze.
2. Droga Achensee B181 na całym obszarze
3. droga Loferer B 179 od Lofer do Wörgl
4. Fernpassstraße B 179 od Nassereith do Bieberwier
5. Droga Ennstal B 320 na całym obszarze
Zakaz nie dotyczy :
1. przewozu : uboju lub szybko psującej się żywności, periodyków, napojów na obszary spędzania urlopów,
2. dostaw benzyny do stacji benzynowych których nie można przesunąć,
3. zakładów gastronomicznych i uroczystości lub reparacji urządzeń chłodniczych,
4. powypadkowych służb holowniczych, grup operacyjnych jadących do wypadków lub zaopatrzenia medycznego, samochodów
grup operacyjnych służb drogowych lub pojazdów mających za zadanie utrzymanie ruchu drogowego ,
5. pojazdów służb budowy dróg i torów, grup służb bezpieczeństwa straży pożarnej , wywozu śmieci, zakładów niszczenia śmieci,
zakładów oczyszczalni ścieków lub pojazdów firm przewozowych dla utrzymania regularnych tras przewozowych
6. nieprzesuwalnych przewozów armii związkowej lub oddziałów zagranicznych mających zezwolenie na pobyt w Austrii lub
transportów z pomocą uznanych organizacji.
7. przewozów towarowych łączonych drogowo- szynowych od ekspedycji do następnie położonego technicznie dostosowanego
dworca przeładunkowego lub od następnego technicznie dostosowanego dworca wyładowczego do odbiorcy i z powrotem do
następnego dworca przeładunkowego o ile istnieją kompletne wypełnione dokumenty (CIM/UIRR-Vertrag) z których wynika że
pojazd lub jego nadbudowa Kontener....) transportowane będą lub były transportowane
8. Przejazdów pustych pojazdów w piątki i soboty w czasie od godziny 8 do 10 do miejsca zamieszkania kierowcy , siedziby firmy

,terminalu towarowego lub pojazdów ciężarowych, długoterminowego miejsca postoju pojazdu lub każdego miejsca postoju
które przedsiębiorca dał do dyspozycji kierowcy ,aby mógł powrócić oficjalnymi środkami transportu lub środkiem transportu
firmy.

