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Ekologická informace k vozu Range Rover Evoque (verze Coupé/5dv.)
– kombinovaná spotřeba pohonných hmot 4,9/5,0–7,8/7,8 l/100 km, kombinované emise CO2 129/133–181/181 g/km.

Vydejte se tou Vaší správnou cestou
Range Rover Evoque, vzhledem stylový vůz do města, srdcem pravý Land Rover. Devítistupňová 
automatická převodovka, inovativní aktivní pohon všech kol, praktické asistenční systémy. 
Zdokonalené terénní schopnosti prozradí vnitřní proměnu okamžitě i navenek. Sjednejte si zkušební 
jízdu ještě dnes.

CARTec motor
Mariánské nám. 5, 617 00 Brno

545 233 556, prodej@cartec.cz, www.cartec.cz

RANGE ROVER EVOQUE

NA CESTĚ DO MĚSTA
I Z MĚSTA
landrover.cz
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Na nově otevřeném pře-
stupním terminálu v Třebíči 
se mohou řidiči setkat s nový-
mi, pro některé neznámými, 
dopravními značkami. Jedná 
se o dvě nové dopravní značky 
označující parkoviště symboly 
„P+R“ a „K+R“. „První doprav-
ní značka „P+R“ vychází z ang-
lického „Park and Ride“. 

„Označení znamená, že ces-
tující zaparkuje auto a dále 
pokračuje hromadnou dopra-
vou,“ upřesnil ředitel městské 
policie Ladislav Prvák. Dodal, 
že budování parkovišť s tím-
to označením je důležitým 
nástrojem pro podporu veřej-
né hromadné dopravy a inte-
grovaných dopravních systé-
mů. 

„V případě, že řidič využije 
parkoviště „P+R“ k jinému úče-
lu, stává se podezřelým ze spá-
chání dopravního přestupku. 
Na takto zaparkované auto může být umístěna 
Výzva pro podání vysvětlení a řidič musí pro-
kázat, že hromadnou dopravu v určitou hodi-
nu a den zaparkování vozidla použil. Bloková 
pokuta v tomto případě může činit až dva tisíce 
korun,“ varoval Prvák. 

Kiss and Ride
Druhé označení „K+R“ z anglického „Kiss 

and Ride“ označuje parkoviště pro zastavení 
vozidla za účelem vystoupení či nastoupení 

osob, které využívají hro-
madnou dopravu. 

„Toto označení „Polib a 
jeď“ umožňuje krátké zasta-
vení nebo vyčkání osobních 
vozidel v blízkosti nádraží. 
Pokud řidič na tomto místě 
zaparkuje za jiným účelem, 
vystavuje se podezření ze spá-
chání dopravního přestupku. 
Automobil může být označen 
Výzvou nebo zablokován,“ 
vysvětlil Prvák.

Další novinkou pro řidi-
če je vodorovné značení 
„Žluté zkřížené čáry“, které 
vyznačují úsek na komuni-
kaci, na kterém nesmí řidič 
zastavit vozidlo a ani na něj 
vjet. Toto značení je umístě-
no na ulici Nádražní z důvo-
du umožnění příjezdu na 
dopravní terminál.

„Chování řidiče v takto 
označeném úseku je obdobné, jako jízda křižo-
vatkou, kdy řidič vozidla nesmí vjet do křižovat-
ky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v 
křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen 
zastavit vozidlo v křižovatce. Vyjma případů, 
kdy důvodem zastavení vozidla je plnění povin-
nosti umožnit chodci nerušené a bezpečné přeji-
tí vozovky na přechodu pro chodce nebo povin-
nost dát přednost v jízdě při odbočování vlevo,“ 
vysvětlil Prvák. Tady hrozí pokuta dva tisíce 
korun.  -zt-

Terminál u vlakového nádraží 
přinesl nové značky

Počet aut, za které budou muset majitelé zaplatit jedno-
rázový ekologický poplatek, se rozšíří o 1,2 milionu. Nově 
půjde o deset až 15 let staré vozy, které splňují emisní nor-
mu Euro 3. 

Dosud povinnosti podléhalo kolem 1,8 milionu ještě 
starších aut, která plní jen méně přísné normy Euro 2 a 
nižší. Uvedlo to Sdružení automobilového průmyslu.

Podle ředitele sdružení Antonína Šípka majitelé vozidel 
poplatek v navrhované výši 3.000 Kč zaplatí pouze jednou 
při dovozu ojetého auta nebo při prvním převodu na dal-
šího majitele. 

Od rozšíření poplatku na mladší vozy si sdružení slibu-
je omlazení tuzemského vozového parku, který s průměr-
ným stářím přes 14 let patří k nejstarším v Evropě. V Čes-
ku je registrováno 4,9 milionu osobních aut.

„Poplatek má pouze motivační charakter a záleží jen na 
rozhodnutí občana, zda se rozhodne své starší vozidlo tzv. 
dojezdit, předat k ekologické likvidaci či je prodat dalšímu 
majiteli,“ uvedl Šípek. Doplňujícím prvkem k motivaci 
pro vyřazování nejstarších vozidel z provozu by podle něj 
mohl být i příspěvek vyplácený při předání vozidla k eko-
logické likvidaci, o kterém se v současné době jedná.

První norma zabývající se množstvím výfukových zplo-
din vznikla v Kalifornii v roce 1968. V Evropě začala platit 
první emisní norma až v roce 1971 - EHK 15. První Euro 
se objevilo v roce 1992. Od té doby téměř pravidelně kaž-
dé čtyři roky vyjde nová emisní norma Euro. Čím vyšší 
číslo, tím větší přísnost normy.

Dovoz aut starších deseti let do Česka se stále zvyšuje a 
v současnosti již tvoří přes 44 procent celkového importu. 
Před pěti lety to bylo necelých 28 procent.

Problém starého vozového parku má pomoci řešit i zvý-
šení poplatků pro vozy patřící pod normu Euro 1 (a to z 
5.000 na 10.000 Kč) a Euro 2 (ze 3.000 na 5.000 Kč). 

Platba o dani bude zanesena v technickém průkazu. 
Výnos z poplatků má jít do fondu na fi nancování ekolo-
gické likvidace autovraků. -čtk-

Za ekologii si majitelé 
starých vozů připlatí


