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Dart Charge Bulletin
Platné změny u Dartford Crossing –

důležité informace pro řidiče velkých vozidel a 
provozovatele vozových parků

Safe roads, reliable journeys, informed travellers
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Pokud jedete do Spojeného království 
a plánujete přejíždět Dartford Crossing 
v Anglii, pak je třeba, abyste věděli, že 
existuje nový způsob placení poplatku za 
přejetí.

Je zaveden nový způsob placení, nazvaný 
Dart Charge a znamená to, že místo 
zastavení k zaplacení poplatku u bariér, 
budete moci platit předem nebo do půlnoci 
následujícího dne po vaší jízdě.

Nyní, když je v provozu Dart Charge začaly 
práce na silnici, aby se mohlo vybudovat 
nové rozdělení silnice.

Dartford Crossing ( na A282) spojuje 
dálnici M25 mezi Dartfordem v Kentu a 
Thurrockem v Essexu. Přemosťuje řeku 
Temži na východě od Londýna.

Nové způsoby placení
Pro většinu řidičů je nejlepší možností otevřít si 
předplacený účet Dart Charge. Provozovatelé 
vozových parků mohou zaregistrovat až 9 999 
vozidel na jeden účet a je nabízená rovněž sleva. 
Po otevření si nebudete muset pamatovat, že 
musíte při každém přejezdu platit, jelikož účet 
může být automaticky použit.

V případě, že chcete zaregistrovat více než 
padesát vozidel, prosím, zatelefonujte do 
kontaktního centra, aby vám mohli pomoci. V 
Evropě již provozovatelé úspěšně otevřeli účty a 
již je používají. 

Jak nový systém funguje?
Pokud vozidlo provede přejezd, SPZ čtecí kamery, 
lasery a čtečky štítků budou vozidlo identifikovat, 
aby se zjistilo, jakou částku je třeba uhradit. 
Systém pak odečte peníze z účtu, nebo počká na 
přijetí platby.

Není-li platba provedena do půlnoci dne po 
přejezdu, řidič, nebo společnost obdrží pokutu ve 
výši £70 (v případě, že je pokuta uhrazena do 14 
dnů po jejím vydání). V případě, že pokuta nebude 
uhrazena do 28 dnů, bude vystaveno potvrzení o 
pohledávce ve výši £105.

Jsme odhodláni vážně čelit daňovým únikům a 
spolupracujeme s organizací na vymáhání dluhů 
v Evropě s cílem získat nezaplacené poplatky a 
pohledávky od řidičů ze zemí mimo Spojeného 
království. 

Otevřete si předplacený účet 
Dart Charge již nyní. 
Online at www.gov.uk/dart-charge nebo 
zatelefonujte na telefonní číslo 
0300 300 0120 (Spojené království) 
nebo +44 (0) 300 300 0120 (mezinárodní 
hovory).

Jednorázové platby mohou být rovněž učiněny po 
internetu, telefonicky, v obchodech označených 
Payzone nebo předem poštou. Neobdržíte slevu 
jako u předplaceného účtu.

Mezi 22:00 a 6:00 je použití Dartford Crossing 
zdarma.

Způsoby, jak
kontaktovat

Online
www.gov.uk/dart-charge

Telefonicky
+44 (0)300 300 0120

Písemně
Dart Charge Customer Service

PO Box 842, Leeds LS1 9QF



4.8m or less.
Use lanes
1 and 2

Over 4.8m.
Under 5m.
Use lanes
3 and 4

Přejeďte do pruhu směřujícího 
do tunelu Dartford.
Když cestujete na sever k tunelu 
Dartford, výškové omezení je 4,8 m v 
západním tunelu, je možné do něj vjet 
z pruhů 1 a 2 (levé pruhy) a 5,0 m ve 
východním tunelu, do nějž je možné 
vjet z pruhů 3 a 4 (pravé pruhy).

Mezi pruhy bude vybudovaná nová 
betonová zábrana, což znamená, že 
vozidla nebudou moci přejíždět z pruhu 
1 a 2 do pruhů 3 a 4 po křižovatce 1a 
dálnice M25. Vyžaduje to, aby řidiči 
přejeli do správného pruhu před 
křižovatkou 1a – dříve než nyní.

Sledujte nové značky.
V průběhu prací na silnici budou 
zavedené dočasné rychlostní limity a 
dočasné rozložení silnice a jsou jasně 
označeny značkami, proto, prosím, 
plňte pokyny. Řidiči musí dávat velký 
pozor při přejíždění oblasti práce na 
silnici.

Po ukončení veškeré práce na jaře příští 
rok se pocítí celkové výhody nového 
rozložení a bude zkrácena doba cesty.

Zlepšení rozložení silnice
Na silnici vedoucí jižním směrem poté, co jste 
přejeli most QEII budou staré kabiny určené 
k placení odstraněny a provoz bude veden 
na dočasném silničním rozložení. Nyní budou 
existovat čtyři nové pruhy a nebudou tam brány, u 
kterých by se muselo zastavit.

Na silnici vedoucí severním směrem při příjezdu k 
tunelu Dartford je dočasné rozložení silnice. Staré 
kabiny určené k placení nebyly ještě odstraněny, 
ale již se nepoužívají. Nemůžete nadále platit u 
přejezdu Dartford Crossing.

Zábrany dočasně zůstanou, aby zabránily vjezdu 
příliš velkých vozidel do tunelů a k zajištění, že 
nebezpečná velká vozidla mohou být bezpečně 
vyvezená. Zábrana se zvedne při příjezdu k ní. Až 
bude dostavěn nový řídící dopravní systém, staré 
kabiny určené k placení a zábrany budou zcela 
odstraněny.

Height restriction
Na silnici A282 severním směrem u křižovatky 1a 
bude nové výškové omezení na 4,8 m. Odbočka 
pro vozidla vyšší (avšak nižší než je 5 m) je 
označena u křižovatky 1b.

Minimalizace narušení provozu
Práce na silnici při budování nového rozložení 
silnice je náročné. Řidiči by měli očekávat určitý 
dopad na svou cestu, zejména na silnici severním 
směrem, ale bylo naplánováno minimalizování 
narušení pro uživatele silnice.

Způsoby, jak
kontaktovat

Online
www.gov.uk/dart-charge

Telefonicky
+44 (0)300 300 0120

Písemně
Dart Charge Customer Service

PO Box 842, Leeds LS1 9QF



Proč činíme změny
Dartford Crossing je zásadním dopravním 
spojením, je využíván asi 50-ti miliony 
vozy ročně. Zastavování k zaplacení v 
hotovosti u bariér způsobuje zpoždění.
Poplatek Dart Charge budou řidiči platit 
předem nebo do půlnoci následujícího 
dne, a odpadá tak potřeba zastavovat a 
platit u bariér. Tím se zmírní kongesce a 
dojde k urychlení cesty pro každého.

Jak budeme komunikovat
Budeme vydávat pravidelné zpravodaje 
o poplatku Dart Charge a probíhajících 
změnách o rozložení nové silnice u 
Dartford Crossing.

Přihlaste se k odběru aktualizací on-line  
www.gov.uk/highways/dartford
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www.facebook.com/dartcharge

@DartCharge


