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Część 20:

Inni użytkownicy dróg
Pojazdy uprzywilejowane
Podczas służby Garda, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i inne pojazdy
uprzywilejowane mogą nie stosować się do niektórych zasad ruchu
drogowego, o ile nie stwarzają zagrożenia dla innych użytkowników. Będąc
użytkownikiem drogi, jeżeli usłyszysz lub zobaczysz nadjeżdżającą Gardę
lub pojazd uprzywilejowany w sytuacjach awaryjnych i /lub na sygnale lub z
pulsującym światłem, powinieneś zachować ostrożność, i jeżeli jest to
bezpieczne przepuścić go. Nigdy nie jedź zbyt blisko za pojazdem
uprzywilejowanym.

Osoby korzystające z maszyn rolniczych
Traktory

Traktory podlegają ogólnym zasadom ruchu drogowego, jeżeli chodzi o
prawo jazdy, ubezpieczenie, podatek drogowy i oświetlenie pojazdu.

Wszystkie traktory używane w miejscach publicznych muszą być
wyposażone w klatkę kapotażową. Zadaniem klatki jest ochrona kierowcy
przed zmiażdżeniem w razie wywrotki ciągnika. Klatka musi odpowiadać
zatwierdzonym standardom. Zamontowanie kabiny bezpieczeństwa jest
dobrowolne i zależy od właściciela lub kierowcy.

Traktory muszą ostrożnie przewozić materiał sypki typu: kiszonka, szlam,
piasek czy żwir, tak aby ładunek nie rozsypał się na drodze publicznej i w
konsekwencji nie doprowadził do wypadku. Ładunek wapna lub innego
pylistego materiału, śmieci lub innego materiału o przykrym zapachu musi
być całkowicie przykryty brezentem.
Rolnikom korzystającym z ciągników rolniczych i przyczep do przewozu
produktów rolnych nie wolno:
Mocować na przyczepach wyjątkowo wysokich ram, które mogą
zagrozić stabilności, sterowności i hamowaniu ciągnika rolniczego
sprzężonego z przyczepą, lub
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Przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wagi łącznej lub
dopuszczalnej masy pojazdu brutto.
Aby uzyskać więcej informacji zadzwoń do RSA, numer telefonu 1890 50 60
80.

Traktory na drodze

Kierowca ciągnika prowadzący pojazd w miejscu publicznym musi
przestrzegać zasad rządzącym ruchem drogowym.
Jeżeli prowadzisz ciągnik, powinieneś trzymać się lewej strony drogi, aby
szybsze pojazdy mogły cię minąć. Twoje lusterko musi być tak ustawione,
aby zapewnić wystarczający widok na drogę z tyłu.
Nie przewoź pasażera, chyba że ciągnik został do tego przystosowany.
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Osoby opiekujące się zwierzętami
Zaprzęgi konne

Obowiązują przepisy ogólne włączając zasadę trzymania się lewej strony
drogi. Sygnalizacja ręczna dla kierującego zaprzęgiem jest identyczna jak w
przypadku rowerzysty (patrz część 7). Zaprzęg konny musi być wyposażony
w dwa czerwone światła odblaskowe z tyłu, a w nocy musi być wyposażony
w białe światło skierowane do przodu zamontowane po prawej stronie
zaprzęgu i czerwone światło z tyłu.
Nie wolno kierować zaprzęgiem pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Jazda wierzchem lub prowadzenie konia

Jeżeli jedziesz wierzchem lub prowadzisz konia, musisz trzymać się lewej
krawędzi drogi. Powinieneś nosić kamizelkę odblaskową i uznawany kask
jeździecki.

Konie lub kuce z
osobą prowadzącą

Kierowcy powinni zachować szczególna ostrożność:
Zbliżając się do szkółek jeździeckich lub miejsc, w których
prawdopodobne jest pojawienie się koni, i
Wyprzedzając konie, zwłaszcza konie bez jeźdźców lub zaprzęgi
konne.
Zbliżając się do konia i jeźdźcy, jeżeli to konieczne, kierowca musi
zatrzymać pojazd aby ich przepuścić

Kierowanie zwierzętami na drodze

Jeżeli prowadzisz zwierzęta drogą, musisz podjąć odpowiednie kroki i
poprowadzić je tak, aby nie blokowały ruchu lub pieszych.
Jeżeli nocą prowadzisz zwierzęta drogą, powinieneś mieć białe światło,
skierowane do przodu i czerwone światło z tyłu. Powinieneś również nosić
na ramieniu opaskę odblaskową.
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