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Dartford Crossing Vylepšení –
Důležité upozornění pro řidiče velkých vozidel a 

provozovatelů vozových parků

An executive agency of the Department for Transport

VYDÁNÍ 01  Listopad 2014



Dne 30. listopadu 2014 dojde ke 
změnám u Dartford Crossing v 
Anglii, což bude mít vliv na vaši 
cestu. Je zaveden nový způsob 
placení při přejezdu Dartford 
Crossing. Nazývá se Dart Charge 
a pomůže snížit dopravní zácpy a 
usnadnit plynulost provozu.
Dartford Crossing ( na A282) protíná 
řeku Temži přibližně 25 kilometrů 
východně od Londýna. Spojuje 
dálnici M25 mezi Dartfordem v Kentu 
a Thurrockem v Essexu. 
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Změna způsobu zaplacení
Od 30.listopadu 2014 budete  moci platit předem 
nebo do půlnoci následujícího dne místo toho, 
abyste zastavovali a platili poplatek za přejezd  
u brány.
K dispozici bude několik nových způsobů placení. 
Účet s platbou předem je nejjednodušší a a 
nejlevnější možností, a získáte slevu při každém 
přejezdu. Pokud provozujete vozový park, budete 
moci nastavit účet vozového parku tak, že všechny 
Vaše vozidla získají slevu.

Připravte se na Dart Charge  
a nastavte si předplacený účet již nyní.  

On-line na www.gov.uk/dart-charge 
nebo telefonicky na 0300 300 0120 (UK) 
nebo +44 (0) 300 300 0120  
(mezinárodní volba).

Jakmile je Dart Charge v provozu, platba za 
jednotlivé přejezdy může být rovněž on-line, 
telefonicky, u maloobchodních prodejen payzone  
a nebo poštou.
Pokud vozidlo provede přejezd, SPZ čtecí kamery, 
lasery a čtečky štítků budou vozidlo identifikovat, 
aby se vidělo, kolik je třeba uhradit. Systém pak 
veme peníze z účtu, nebo čeká na přijetí platby.
Nebude-li platba provedena do půlnoci dne po 
přejezdu, řidič, nebo společnost obdrží pokutu. 
Jsme odhodláni tvrdě čelit daňovým únikům, 

a budeme používat účinné evropské metody 
vymáhání pohledávek, které byly dříve  
úspěšně použity.

Zlepšení silničního rozvržení
Na konci listopadu 2014  začnou práce na změně 
silničního rozvržení.  Jedná se o důležité práce 
na silnici, které budou mít vliv na vaši cestu. Jsou 
plánovány tak, aby se minimalizovalo narušení a 
bude pokračovat až do jara 2015.
V průběhu prací budou používána dočasná 
omezení rychlosti a silničního rozložení, takže 
řidiči by se měli řídit pokyny na tabulích.
Rozvržení silnice bude vyžadovat, aby jste byli 
ve správném jízdním pruhu silnice, v souladu 
s výškou a váhou nebo Vaším vozem, proto si, 
prosím, všímejte nových značení a postupujte 
podle jejích pokynů. Pokud budete ve špatném 
pruhu, budete zastaveni a nebude Vám dovoleno 
používat Přejezd, dokud nebudete ve správném 
jízdním pruhu. Pokud budete ve špatném pruhu, 
mohli byste být také vystaveni pokutě a trestným 
bodům na Vašem řidičském průkazu. Více 
informací o těchto změnách budeme poskytovat v 
nejbližší době.
Další informace o Dart Charge můžete získat na 
www.gov.uk/highways/dartford

Online
www.gov.uk/dart-charge

Telefonicky
+44 (0)300 300 0120

Písemně
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF



Kdy bude poplatek Dart Charge zaveden?
Poplatek Dart Charge bude zaveden v 06.00 ráno v neděli dne  
30.listopadu 2014.

Jak budu platit?
Můžete platit on-line, telefonicky, u obchodníků označených značkou 
payzone nebo poštou. Poplatek Dart Charge  můžete platit předem  a nebo 
do půlnoci den poté.

Co se stane, když nezaplatím?
Pokud nezaplatíte do půlnoci po přejezdu, budete čelit pokutě ve výši 70 
liber. Máme zavedené a aplikujeme účinná sankční a donucovací opatření, 
které platí v celé Evropě.

Kryje poplatek Dart Charge jiné poplatky a dávky?
Ne. Poplatek Dart Charge zahrnuje pouze přejezd Dartford Crossing. Nadále 
musíte platit další daně a poplatky, jako jsou HGV Levy nebo  London 
Congestion Charge normálním způsobem.

Kolik budu platit?
To závisí na druhu Vašeho vozidla a zda máte předplacený účet, který Vám 
poskytne slevu při každém přejezdu. Níže uvedená tabulka uvádí poplatky 
Přejezdu ode dne 30. listopadu 2014.

od 30 listopadu 2014

Klasifikace
vozidla Typ vozidla* Hotovost

A
Motocykly

ZDARMA Nevztahuje
se ZDARMA Nevztahuje

se

B
Auta

£2.00 £1.33 £2.50 £1.67

C
Zboží s 2 nápravami

£2.50 £2.19 £3.00 £2.63

D
Zboží s více nápravami

£5.00 £4.33 £6.00 £5.19

Žádné poplatky (22.00 – 06.00)

Poplatky jsou platné (06.00 - 22.00)

* 

DART-
štítek
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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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