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Dnem 31. 1. 2019 konãí v âeské republice platnost dálniãních známek na rok 2018 a od 1. 2. 2019 je tfieba mít na motorov˘ch
vozidlech do 3,5 tuny s nejménû ãtyfimi koly pfii uÏívání zpoplatnûn˘ch úsekÛ dálnic vylepenu dálniãní známku na rok 2019. 

Ilustraãní foto

Pro více informací pi‰te na info-stomatologieletovice@seznam.cz,
pfiíp. telefon: 792 325 591.

Do novû otevfieného, modernû vybaveného
stomatologického centra v Letovicích 

pfiijmeme dentální hygienistku 
na ãásteãn˘ úvazek.

Cena dálniãních známek na rok
2019 zÛstává stejná jako v pfiedcho-
zích letech – za roãní kupón je to 
1 500 Kã, za mûsíãní 440 Kã a za dese-
tidenní 310 Kã. Mûní se pouze prvky
zabezpeãení proti padûlání a grafická
podoba známek. Platnost roãních dál-
niãních známek na rok 2019 zaãala jiÏ
1. 12. 2018 a skonãí 31. 1. 2020.

Dálniãní známky lze zakoupit
v provozovnách âeské po‰ty, na vût-
‰inû benzinov˘ch ãerpacích stanic,
vybran˘ch novinov˘ch stáncích ãi
obchodech (seznam oficiálních 
prodejních míst je dostupn˘ na webo-
v˘ch stránkách Státního fondu 
dopravní infrastruktury v odkaze:
<http://www.sfdi.cz/dalnicni-kupo-
ny/dalnicni-kupony-2018/seznam-
prodejnich-mist/>). 

Zpoplatnûné úseky dálnic jsou na
zaãátku oznaãeny dopravní znaãkou
„Dálnice” (ã. IZ 1a) a na konci znaã-

kou „Konec dálnice” (ã. IZ 1b). Úse-
ky dálnic, které lze uÏít i bez vylepe-
né dálniãní známky, jsou oznaãeny
dopravní znaãkou „Dálnice” s dodat-
kovou tabulkou „Bez ãasového 
poplatku” (ã. E 11a), která zachycuje
symbol pfie‰krtnuté dálniãní známky.
Nezpoplatnûné úseky dálnic slouÏí
pfiedev‰ím jako obchvaty velk˘ch
mûst a od 1. 1. 2019 ke stávajícím 
úsekÛm pfiibyly dal‰í tfii zcela nové,
a to dva v okolí Hradce Králové na
dálnicích D11 a dokonãeném úseku
dálnice D35 a jeden u Fr˘dku-Místku
na dálnici D48. V souãasnosti je tak
v âeské republice celkem 199 km ne-
zpoplatnûn˘ch úsekÛ dálnic.

Kontrolu dodrÏování povinnosti
mít vylepenu dálniãní známku na zpo-
platnûn˘ch úsecích dálnic mÛÏe pro-
vádût jak Policie âR, tak Celní správa
âR. MotoristÛm, ktefií tuto povinnost
nedodrÏí, hrozí na místû uloÏení blo-

kové pokuty do 5 000 Kã a ve správ-
ním fiízení aÏ do v˘‰e 100 000 Kã.

Do budoucna plánuje Ministerstvo
dopravy zavést elektronické dálniãní
zámky, jako je tomu jiÏ nyní napfi.

v Rakousku nebo na Slovensku.
Jejich zavedení se v‰ak v âeské re-
publice stále odsouvá a poslední avi-
zovan˘ termín je rok 2021.

Text: Ing. Jaroslav Parma

Ve stfiedu 16. ledna se konala ve
Svitávce na námûstí Svobody u ka‰-
ny malá pietní pfiipomínka 50. v˘roãí
mimofiádného ãinu Jana Palacha.
Úãastníci uctili památku minutou ti-
cha, poloÏením kvûtin a zapálením

svíãek. Zaznûlo i nûkolik slov o v˘-
znamu Palachova poselství v dne‰ní
dobû. Na závûr pfiítomní pamûtníci
zavzpomínali, jak tuto událost tehdy
proÏívali. 

Text a foto: Marcela Holasová

Informace k dálniãním známkám na rok 2019

Pietní akt ve Svitávce

OBEC VRANOVÁ vyhla‰uje v˘bûrové fiízení

na pronájem obecního pohostinství,
se zaãátkem pronájmu IHNED 

Podrobnosti sdûlíme na tel. ãísle 724 005 892.


