
 
         Metodický zpravodaj autoškol č. 85/2015 – mezinárodní doprava 
 

 

 

MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA  - aktuality 

 

 

ANGLIE. 

 

Dnem 6. dubna 2015 vstoupilo v platnost nařízení  2014 No 3552 (pro Anglii a Wales – 

neplatí pro Skotsko), kterým se zvyšuje maximální rychlost pro nákladní vozidla nad 7,5 tuny 

a to: 

na silnicích, kde jsou vozidla v protisměru oddělena čarou na zemi (bez středových svodidel) 

v nezastavěné oblasti ze stávající rychlosti 40 mph (64 km/h) je zvýšena na 50 mph (80 

km/h), 
na silnicích, kde jsou vozidla v protisměru oddělena středovými svodidly v nezastavěné 

oblasti ze stávající rychlosti 50 mph (80 km/h) je zvýšena na  60 mph (96 km/h). 

 

 

NORSKO. 

 

Dnem 1. května 2015 vstoupil v platnost nový zákon, podle kterého mohou policejní nebo 

celní orgány zabavit nebo znehybnit vozidlo, pokud nejsou uhrazeny všechny nezaplacené 

pokuty a to i v případě, kdy příjemce zaplacení zpochybňuje a nejsou dosud potvrzeny 

soudem. Zákon se vztahuje na všechny řidiče, bez ohledu na jeho bydliště. 

 

 

UKRAJINA. 

 

Dnem 1. června 2015 (obdobně jako v Bělorusku) bylo na veřejných komunikacích zavedeno 

dočasné omezení pohybu pro vozidla, jejichž hmotnost na nápravu převyšuje 7 tun (v 

Bělorusku více než 6 tun) a celková hmotnost převyšuje 24 tun. Toto omezení se týká 

v případech, kdy teplota vzduchu překročí +28 
o
C (v Bělorusku +25 

o
C). Opatření má zabránit 

deformacím komunikací, zejména s asfaltovo-betonovým povrchem. 

 

 

FRANCIE. 

 

Od 1. července 2015 platí pro všechny řidiče bez výjimky (tedy i pro cyklisty) zákaz mít 

během jízdy nasazeno na uších zařízení, vydávající zvuk. To neplatí pro poslech rádia 

nebo telefonickou komunikaci prostřednictvím handse free. Nedodržení bude posuzováno 

jako přestupek se sazbou pokuty 135 € a udělením 3 trestných bodů. Nařízení doplňuje 

stávající zákaz držení telefonu v ruce během jízdy. Pro neslyšící osoby a záchranáře je 

výjimka. 

Od 1. ledna 2016 (podle vyhlášky č. 2015/514 z května 2015)se rozšiřuje povinnost vézt (na 

palubě vozidla) reflexní vestu v barvě žluté, nebo oranžové, splňující normu EN 471, včetně 

řidičů 2, 3 a čtyřkolových vozidel. V případě, kdy není vesta na palubě vozidla je účtována 

pokuta ve výši 11 €, v případě nepoužití při nouzovém zastavení ve výši 135 €. 

 



 

RAKOUSKO. 

 

Od 1. ledna 2015 platí pro všechna motorová vozidla o hmotnosti vyšší než 3 500 kg a 

autobusy na dálnicích a rychlostních silnicích zvýšené mýto (oproti roku 2014) 

v následujících tarifech: 

 

   

                          Kategorie 2  (2 nápravy) 

        A         B        C         D 

0,165 €/km  0,170 €/km  0,188 €/km 0,211 €/km 

 

                            Kategorie 3 (3 nápravy) 

         A         B         C         D 

0,2310 €/km 0,2380 €/km 0,2632 €/km 0,2954 €/km 

 

                         Kategorie 4 (4 nápravy a více) 

           A          B         C         D  

0,3465 €/km 0,3570 €/km 0,3948 €/km 0,4431 €/km  

 

                Částky za km bez 20%  DPH 

 

 A = EURO VI;         B= EEV;         C= EURO IV a V  D= EURO 0 až EURO III; 

 

 

 

 


