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Hraniční přechod Habartice – Zawidów

Pořadové číslo 23 ZMĚNA

Název hraničního přechodu Habartice – Zawidów 

Sousední stát Polská republika

Druh hraničního přechodu silniční 

Hraniční znak IV 102

Specifikace přístupové pozemní komunikace (ČR) I/13 

Specifikace přístupové pozemní komunikace (Polsko) 355

Charakter hraničního přechodu pro občany všech států

Rozsah dopravy
pěší, cyklisté, motocykly, osobní automobily, autobusy, 
nákladní vozidla do 3,5 t užit. hmot. evidovaná v ČR a PR

Provozní doba nepřetržitá

Letecký snímek / obrázek / mapový zákres

Návrh na změnu
zrušení omezení provozu nákladních vozidel 
do 3,5 tuny spojený s jejich registrací v ČR a PR
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Pořadové číslo 23 ZMĚNA

Název hraničního přechodu Habartice – Zawidów 

Z návrhu „Směrnice pro jednání expertů České republiky a Polské republiky o hraničních přechodech 
a přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice“, kterou zpracovalo v dubnu 2004 
Ministerstvo vnitra České republiky, odbor všeobecné správy, oddělení státních hranic, vyplývá návrh 
zrušit kategorii N1 (nákladní vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti evidovaná v ČR a PR, s výjimkou přeprav 
nebezpečných nákladů) a ponechat kategorii N, čímž umožnit přejezdy nákladních vozidel do uvedené 
hmotnosti i vozidlům ze třetích zemí.

Při jednání delegací expertů České republiky a Polské republiky o hraničních přechodech a přechodech 
na turistických stezkách protínajících státní hranice, které se uskutečnilo v listopadu 2004 v Jablonci nad Nisou, 
bylo toto upřesněno. Je navrhováno zrušení omezení v hraničním provozu související s registrací vozidel.

Polská strana předložila návrh na rozšíření rozsahu dopravy o nákladní vozidla o celkové hmotnosti do 12 tun. 
V tuto chvíli není tato změna navrhována z důvodu neexistence obchvatu města Frýdlant a obcí Pertoltice 
a Habartice na silnici I/13. 

Stanovisko obce Habartice;
ze dne 25.5.2004

Proti rozšíření rozsahu dopravy o nákladní vozidla 
o celkové hmotnosti do 12 tun nemá námitek. 
Předpokládá, že před případným zavedením tohoto 
provozu dojde v předstihu k opravě cca 2 km 
komunikace č. I/13 od hraničního přechodu.

Stanovisko města Frýdlant;
ze dne 20.5.2004

S rozšířením rozsahu dopravy o nákladní vozidla 
o celkové hmotnosti do 12 tun zásadně nesouhlasí.

Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje

- odboru dopravy; 
leden 2006

Rozšíření rozsahu dopravy o nákladní vozidla 
o celkové hmotnosti do 12 tun je možné uskutečnit 
po vybudování obchvatu města Frýdlant a obcí 
Pertoltice a Habartice na silnici I/13.

Se zrušením omezení spočívajícím v registraci 
nákladních vozidel souhlasí.

- odboru kultury, památkové péče, tělovýchovy 
a sportu, cestovního ruchu; 
ze dne 3.3.2004

Nemá připomínky.

- odboru územního plánování a stavebního řádu; 
březen 2004

Návrh na rozšíření rozsahu dopravy o nákladní vozidla 
o celkové hmotnosti do 12 t je v souladu s Konceptem 
ÚP VÚC Libereckého kraje.

- odboru rozvoje kraje; 
ze dne 3.3.2004

Navrhovaný záměr je v souladu s Programem rozvoje 
Libereckého kraje.

- odboru životního prostředí a zemědělství; 
ze dne 26.2.2004

Nemá námitek.

Stanovisko Euroregionu Nisa;
ze dne 1.7.2004

Návrh podporuje (výrazné odlehčení přechodu 
Harrachov – Jakuszyce v NP Krkonoše).
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Závěr z jednání zástupců ČR a PR k přístupovým 
silnicím k hraničním přechodům a k aktualizaci 
smlouvy o údržbě hraničních mostů;

Szklarska Poreba, 14.6.-16.6. 2004

Polská strana informovala, že dne 31.8.2003 bylo 
dokončeno mezirezortní připomínkové řízení 
o rozšíření provozu o provoz nákladních vozidel
o celkové hmotnosti do 12 tun.

Česká strana uvedla, že s rozšířením stávajícího 
rozsahu dopravy vzhledem k dopravně technickému 
stavu přístupových silnic ve Frýdlantu a v Novém 
Městě pod Smrkem (průtahy silnic městy) nesouhlasí 
s tím, že se jedná o ekonomicky a technicky náročné 
úpravy. Vliv ze zvýšené dopravy na životní prostředí 
v dotčených městech nebyl zvlášť zdůrazňován.

Polská delegace sdělila, že zaslala iniciační nótu 
na rozšíření provozu o nákladní vozidla do 12 tun 
celkové hmotnosti. 
Česká delegace sdělila, že na základě vnitrostátního 
projednání s navrženým rozšířením nemůže souhlasit 
a navrhuje o celé věci jednat až po vybudování 
obchvatů obcí Habartice a Frýdlant. 
Polská delegace vzala výše uvedené na vědomí.

Závěr z jednání delegací expertů České republiky 
a Polské republiky o hraničních přechodech 
a přechodech na turistických stezkách protínajících 
státní hranice;

Jablonec nad Nisou, 3.11.-5.11. 2004
Obě delegace se dohodly, že budou zrušena 
omezení provozu související s registrací vozidel 
(ve výčtu hraničních přechodů však přechod 
Habartice - Zawidów není uveden).

Závěr ze setkání Pracovní skupiny pro dopravu 
a překračování hranic Česko-polské mezivládní 
komise pro přeshraniční spolupráci;

Wisła, 17.10.2005

Česká delegace informovala, že ve věci zrušení 
omezení provozu spojených s registrací dopravních 
prostředků byl připraven návrh diplomatické nóty, 
který je v meziresortním připomínkovém řízení
(ve výčtu hraničních přechodů však přechod 
Habartice - Zawidów není uveden).

Závěr ze setkání Pracovní skupiny pro dopravu 
a překračování hranic Česko-polské mezivládní 
komise pro přeshraniční spolupráci 

Praha, 3.10.- 4.10. 2006

Pracovní skupina pozitivně hodnotí iniciativu zrušení 
omezení provozu související s registrací vozidel. 
Iniciační nótu v této věci předloží česká strana. 

Stanovisko Libereckého kraje

S rozšířením rozsahu dopravy o nákladní 
vozidla o celkové hmotnosti do 12 tun souhlasí
za podmínky – rozšíření provozu je možné 
uskutečnit po vybudování obchvatu města 
Frýdlant a obcí Pertoltice a Habartice 
na silnici I/13. 

Se zrušením omezení spočívajícím v registraci 
nákladních vozidel pouze v ČR a PR souhlasí.


