Nový pokutový blok :

Platnost řidičského průkazu:
ŘP vydaný do 30. dubna 2004 je nutno vyměnit do konce roku 2013.
ŘP novější se mění dle data platnosti uvedeného na ŘP v kolonce 4B –vedle fotografie.

Řidičská oprávnění:
Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje také k řízení vozidel zařazených
do skupiny A1 s automatickou převodovkou - motocykly do 125 ccm s výkonem do 11 kW
a tříkolky do 125 ccm s výkonem do 15 kW
Potřebný věk:
C, C+E 21 let
D, D+E 24 let
A 24 let
Řidičské oprávnění B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových
vozidel zařazených do skupiny A (nad 15 kW).
Řidičské oprávnění A lze získat ve věku 20 let, pokud je osoba nejméně 2 roky držitelem
řidičského oprávnění A2.
A2 = moto do 35kW

Technické prohlídky:
Při kontrole technického stavu vozidla je řidič povinen zajet k zařízení pro provedení kontroly
technického stavu, pokud zajížďka, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, není delší než 8
kilometrů
Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vážná nebo
nebezpečná závada, je řidič vozidla povinen uhradit náklady na provedení kontroly
technického stavu.
Provoz vozidel v zimním období od 1. listopadu do 31. března:
Pokud se na pozemní komunikaci nachází nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám
předpokládat, že se může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít
motorové vozidlo kategorie M nebo N pouze za podmínky použití zimních pneumatik M+S
Zimní pneumatiky M+S musí být u motorových vozidel:
do 3 500 kg na všech kolech, dezén 4 mm
nad 3500 kg na trvale poháněných kolech, dezén 6 mm
Neplatí pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí
Povinnost použít zimní pneumatiky neplatí pro motocykly a přípojná vozidla.

Dopravně psychologické vyšetření:
Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení
řidičského oprávnění (tzv. vybodovaný řidič).
Vyhrazené parkoviště pro invalidy:
Vyhrazené parkoviště pro invalidy smí užít pouze osoba, která je držitelem parkovacího
průkazu

Cyklisté v protisměru v jednosměrné ulici:

Parkoviště K + R:

Parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení
a nastoupení osob, které dále využívají prostředek
hromadné dopravy osob

