Liberec 16. ledna 2014

Tisková zpráva
Výměnu řidičských průkazů mohly mírně
pozdržet fámy i špatný výklad řidičů
Odbor dopravy Magistrátu města Liberec vyvrací nepravdy o výměně řidičských průkazů, které kolují
mezi občany a mohou přispívat k tomu, že zhruba pětina řidičů z Liberce a okolí jezdí v roce 2014 s již
neplatným průkazem.
Zákonný termín pro povinnou výměnu řidičských průkazů vydaných v době od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004
už sice uplynul, ale i tak jich v Liberci stále zbývá vyměnit kolem 4 tisíc, tedy asi pětina. Podle poznatků
odboru dopravy tomuto vysokému číslu nahrávají mimo jiné i nesmyslné fámy o tom, jak výměna na
úřadě probíhá.
„V souvislosti s odbavováním jsme zaznamenali, že se mezi občany rozšířila fáma, že řidičské průkazy
vyřizujeme pouze na základě objednání přes internet. To ale platí pouze v sobotním provozu, a nejen u
řidičských průkazů, ale také u občanských průkazů a pasů. V ostatní dny je objednání přes internet pro
občany výhodou, ale v žádném případě ne podmínkou,“ konstatoval vedoucí odboru dopravy Pavel
Rychetský s tím, že objednaný klient bude ve zvoleném čase odbaven přednostně.
Stejně tak se objevují případy špatného výkladu povinné výměny. I přes celou řadu včasných
upozornění ze strany Magistrátu města Liberec si někteří řidiči stále myslí, že když na starém řidičském
průkazu nemají uvedeno datum ukončení platnosti, tak se jich výměna netýká. „Je to přesně naopak.
Pokud v řidičském průkazu není bod 4b s datem ukončení platnosti, je nutné jej vyměnit,“ informoval
Pavel Rychetský.
Všechny české řidičské průkazy totiž musí mít sjednocenou podobu s ostatními řidičskými průkazy
vydávanými v zemích Evropské unie. Jde o umělohmotné „kreditní karty“ se standardním evropským
formátem a přísnější bezpečnostní ochranou.
Řidiči, kteří povinnou výměnu řidičských průkazů nestihli v zákonném termínu do konce roku 2013, se
nyní vystavují riziku pokuty za přestupek, která by se ve správním řízení mohla vyšplhat až na 30 tisíc
korun. „V lednu a pravděpodobně i v únoru budeme tento přestupek u přepážek řešit domluvou. Ta se
ale nemůže vztahovat na případná oznámení od policie na základě zjištění v silničním provozu. V
takovém případě se musí každý případ posuzovat individuálně. Od března pak řidiči budou muset
počítat s finančním postihem i při samotné opožděné výměně,“ upozornil Pavel Rychetský.
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