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Končí etapa papírových
dálničních známek
Po pětadvaceti letech končí etapa papírových dálničních známek.
Od roku 2021 je vystřídají známky
elektronické.
Již čtvrt století platí zákon, který
zpoplatnil jízdu po dálnicích a dalších důležitých komunikacích.
K 1. lednu 1995 tehdy bylo zpoplatněno 569,9 z 651,2 kilometru
tehdejší celkové sítě dálnic a silnic
dálničního typu.

Jak to začalo

V počátcích se prodávala pouze
známka, která měla platnost jeden
rok.
Majitele automobilů do 3,5 tuny
vyšel tehdy kupon na 400 Kč.
Cena dálničních známek postupně rostla a zastavila se v roce 2012
na částce 1500 Kč.
Od roku 2000 k jednoroční variantě přibyla i měsíční a desetidenní. Cena měsíčního kuponu je v
současné době 440 korun, desetidenního pak 310 korun.
Jednu dobu byly známky povinné i pro vozidla nad 3,5 tuny a pro
nákladní auta a kamiony.
V roce 2007 vznikla pro kamionovou dopravu povinnost platit
mýtné. To se navíc týká i některých silnic I. třídy.
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Aktuality

Přínos elektronických
známek

Velkou novinkou bude u elektronických dálničních známek způsob
jejich pořízení.
Řidiči si známku budou moci
koupit kdykoliv a kdekoliv prostřednictvím e-shopu, který poběží na webu edalnice.cz a bude
dostupný jak z počítače, tak z chytrého mobilního telefonu.
Elektronickou známku bude prodávat na vybraných pobočkách
Česká pošta nebo čerpací stanice
EuroOil. V prodeji bude i v samoobslužných kioscích umístěných
nejčastěji u hraničních přejezdů
nebo na počátku dálnice.
Další výhodou elektronických
dálničních známek bude jejich
platnost. Nyní si i u roční varianty řidiči budou moci zvolit, od kterého dne začne známka platit. Od
toho data pak bude mít známka
platnost 1 rok. Se začátkem platnosti je to stejné i u 30denní nebo
10denní varianty.
Všechny tři známky také bude
možné koupit v předstihu až tří
měsíců.
Ceny známek zůstanou pro rok
2021 stejné jako v roce 2020, tedy
roční za cenu 1 500 Kč, 30denní
440 Kč a 10denní na 310 Kč.
-vd-

Psalo se před 20 lety
Jungmannova a Hálkova
škola budou zrušeny
V roce 2001 odsouhlasili jihlavští
zastupitelé zrušení školy v Hálkově
a Jungmannově ulici.
ZŠ Hálkova v Heleníně se nacházela v okrajové části města a zapsáno zde bylo 29 žáků ve čtyřech
postupných ročnících rozdělených
do dvou tříd. Na provoz takové
školy musela být v té době udělena
výjimka MŠMT.
Přesto, že ZŠ tuto výjimku získala,
bylo nepravděpodobné, že by splnila její podmínku, která zní průměrný
počet třináct žáků na třídu. O docházku do místní školy projevily zájem
pouze tři rodiny školáků z osmi.
U ZŠ Jungmannova bylo důvodem zrušení, že se v nevelké vzdálenosti od ní nachází školy Kollárova a Havlíčkova, které byly svou
kapacitou schopny pojmout počet

žáků ze ZŠ Jungmannova. Odbor
školství, kultury, zdravotnictví a
tělovýchovy navrhl přestěhovat
do uvolněné budovy Zvláštní školu internátní, jejíž provoz byl bez
samostatné pomocné školy zajišťován v pěti budovách.
„Zrušení škol je velice citlivá
záležitost, v Jihlavě ale bohužel dětí
ubývá. Vím, že ZŠ v Heleníně je pěkná a ve velmi hezkém prostředí, ale
fakt je ten, že zájem o tuto školu upadá. Přestěhování zvláštní školy do
budovy Jungmannova je velice dobrým řešením, děti že ZvŠ si toto pěkné
prostředí zaslouží. Jediným negativem
bude doprava,“ řekla v roce 2001
Jindřiška Zápotočná.
Přestěhováním ZvŠ by muselo
dojíždět na Jungmannovu přes 160
dětí.
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Zoo chtěla zdražovat vstupné
Před 20 lety přednesl návrh zdražit vstupné do jihlavské zZoo Radě města
ředitel zoo v Jihlavě ing. Vladislav Jiroušek. Jako hlavní důvod zvýšení vstupného uvedl vydání brožury, která by byla každému návštěvníkovi darována.
Brožura v ceně pěti korun by měla být součástí vstupného, obsahuje plán
celé zoo a informace o nových přírůstcích. Rada města tento návrh neschválila a vstupné tak zůstane zachováno a brožura bude zřejmě dána do prodeje
samostatně.
-vd-

5 000

až
Kč
na očkování pro
čtyřčlennou rodinu
Klientské centrum Jihlava
Masarykovo náměstí 35

Možnost změny zdravotní pojišťovny
platí od 1. ledna do 31. března 2021.

