Predpisy o cestnej premávke v skratke
(platné od 1. 1. 2014)
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Motorové vozidlá

celodenné a celoročné (nonstop) svietenie pre motorové vozidlá,
rýchlosť v obci max. 50 km/h, na diaľnici v obci max. 90 km/h,
rýchlosť na diaľnici min. 80 km/h, na diaľnici v obci min. 65 km/h,
pri núdzovom vystúpení z vozidla len v reflexnom odeve nie zelenej farby (vesty musia byť
umiestnené v kabíne v dosahu vodiča),
povinné zimné pneumatiky sú, ak je na ceste ľad, sneh alebo poľadovica – (u nákladných vozidiel
postačuje len na hnacej náprave),
prednosť v jazde – vodič nesmie ani obmedziť druhé vozidlo, cyklistu či chodca pri predchádzaní,
obchádzaní, zaraďovaní sa do pruhu, odbočovaní, na prechode a pod. (všade tam, kde bolo len že
nesmie ohroziť, tak nesmie ani obmedziť),
vozidlo smie na chodníku zastaviť a stáť ak ostane voľná šírka chodníka min. 1,5 m,
zaparkovať alebo zastaviť aj v zóne, ktorá zakazuje státie respektíve zastavenie môžu motocyklisti
a cyklisti a odstaviť svoje vozidlo aj na chodníku ak ostane voľná min. 1,5 m šírka chodníka,
ak prednosť na kruhovej križovatke neupravujú značky, prednosť má vodič, ktorý do kruhovej
križovatky vchádza,
pri vjazde na kruhovú križovatku sa nedáva znamenie o zmene smeru jazdy, znamenie sa dáva len
pri výjazde z kruhovej križovatky,
zákaz predchádzať vozidlo, ak už v danom pruhu predchádza iné vozidlo, ktoré jazdí výrazne
väčšou rýchlosťou a predchádzať už začalo (hlavne na diaľniciach),
pri potrebe upozorniť ostatných účastníkov CP na nebezpečenstvo, najmä náhle zníženie rýchlosti
– použiť svetelné výstražné znamenie výstražnou funkciou smerových svietidiel,
používanie antiradarov je zakázané a za antiradary vo vozidle zodpovedá súčasne aj vodič aj
prevádzkovateľ vozidla,
povinnosť vodiča zabezpečiť vozidlo a veci v ňom proti krádeži,
zákaz používať hanlivé gestá,
prepravovaná osoba zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zákona,
motorové vozidlo sa smie používať len na cestách (okrem výnimiek, ktoré sa ale netýkajú
motocyklov, skútrov, štvorkoliek a pod. používaných pre šport a zábavu v prírode),
vodič aj spolujazdec na motocykli, trojkolke či štvorkolke musia mať okuliare a s konštrukčnou
rýchlosťou nad 45 km/h aj prilby,
vodič ani spolujazdec na motocykli, trojkolke či štvorkolke nesmie počas jazdy jesť, piť či fajčiť,
iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané
(napr. cyklistom),
prevádzkovateľ vozidla môže toto zveriť len osobe, ktorú pozná,
vinník škodovej udalosti má povinnosť nájsť poškodeného, ktorému spôsobil škodu (oškreté auto,
plot a pod.) a spísať s ním správu o nehode a podpísať ju (ak majiteľa nenájde, škodová udalosť
sa posudzuje ako dopravná nehoda ku ktorej treba zavolať políciu).

Nákladné vozidlá

23. nákladné vozidlá pri jazde do svahu musia pustiť kolóny jazdiace za nimi (ak treba aj odstavením
vozidla na najbližšom vhodnom mieste – odstavnom pruhu, parkovisku a pod.),
24. na diaľnici nesmú nákladné vozidlá (nad 7500 kg) a jazdné súpravy predchádzať iné vozidlá,
25. zvláštne motorové vozidlá nesmú používať cesty I. a II. tr. s výnimkou traktorov s ev. číslom, ktoré
môžu používať cesty II. tr. v čase 9.00 – 15:00 h a 20.00 – 6:00 h,
26. vodič je povinný pred jazdou očistiť vozidlo (celú jazdnú súpravu) od snehu a ľadu.

Cyklisti a chodci

27. za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po okraji vozovky na sebe viditeľne reflexné
prvky, alebo reflexnú vestu (nie zelenú),
28. cyklista je povinný mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, cyklista mladší
15 rokov má túto povinnosť aj v obci,
29. za zníženej viditeľnosti mimo obce, ale aj v obci musí mať chodec idúci po okraji vozovky viditeľne
umiestnené reflexné prvky, alebo reflexnú vestu (nie zelenú).

