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‘Pamatujte:    
40 mil/hod pro všechny Kamiony 
se musejí držet v levém pruhu’
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V případě, že máte jakékoliv dotazy ohledně tohoto letáku, zašlete nám email na info@highwaysengland.co.uk nebo zatelefonujte na 
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Tisk na papíře z dobře udržovaných lesů a dalších kontrolovaných zdrojů.

*Hovory na čísla 03 nestojí více než místní hovor na čísla 01 a 02 a musejí být započítány do jakýchkoliv zahrnutých minut stejným způsobem jako hovory na 
čísla 01 a 02. Tato pravidla platí pro hovory z jakéhokoliv typu linky včetně mobilní, BT, jiné pevné linky nebo placeného telefonu. Hovory mohou být nahrávány či 
monitorovány.

Od dubna 2015 byla zavedena nová 
dopravní omezení, která pomáhají 
obyvatel˚m Doveru, aby mohli jezdit bez 
omezení zapříčiněném dopravou využívající 
přístav a s cílem zlepšit kvalitu vzduchu ve 
městě. Tento projekt je známý jako Dover 
TAP, což znamená Protokol dopravního 
přístupu (Traffic Access Protocol).

Znamená to:

 � Rychlostní omezení na 40mil/hod, které 
se týká veškerých vozidel přijíždějících 
do Doveru ze západu po silnici A20. 
Toto je zavedeno v průběhu celého dne 
i noci, každý den.

 � Řidiči kamionů cestujících směrem k 
přístavu by měli zůstat v levém pruhu 
silnice A20, od tunelu Roundhill až do 
přístavu. Předjíždějící vozidla nebo 
vozidla předjíždějící kolonu budou 

vrácena zpět policií. 

V případě, že je v přístavu plno, kamiony 
v levém pruhu budou zastaveny světelnou 
signalizací při vstupu do Doveru až do 
doby než se přístav uvolní. Vozidla, včetně 
kamionů, která nechtějí jet do přístavu, 
mohou kdykoliv využít jakýkoliv pruh. Navíc 
bude uzavřeno odpočívadlo, stejně jako 
příležitostně i výjezd u silnice spojující 
pobřeží u křižovatky Courtwood junction.

Budete vráceni, v případě, že:

 � jste řidič kamionu zamýšlející projet 
kanál u Doveru a použijete pravý 
pruh. Policie v přístavu a kamery 
pomáhají monitorovat a vynucovat 
tento požadavek   
 

A riskujete trestní stíhání, v případě, že:

 � jste řidič jakéhokoliv vozidla, 
které kdykoliv jede rychleji než 40 
mil/hod. Permanentní a mobilní 
kamery zaznemenávající rychlost 
pomáhají monitorovat a vynutit tento 
požadavek.

 � Použijte klakson při zastavení v 
případě, že opouštíte svou kabinu 
nebo při vyhazování odpadků na 
silnici.
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