Hartmanova.eu – Juridische dienstverlening Tsjechië

Uitleg over milieuzones en gebruik van milieustickers in
Praag en Tsjechie.

Milieuzone
Vanaf 1 januari 2017 wordt de eerste milieuzone (lage-emissiezone, low emission zone, of
kortweg LEZ) in Tsjechie voor personenauto's van kracht. In het Tsjechisch heet zo'n zone
"nízkoemisní zóna" (NEZ). De stad Praag voert de milieuzone als eerste in, nadat er in 2016
al een milieuzone voor vrachtwagens van kracht is geworden. De verwachting is dat meer
Tsjechische steden een milieuzone in zullen stellen.

Milieustickers Tsjechie
In de milieuzone van Praag zal een milieusticker systeem gaan gelden. De gebieden
waarvoor beperkingen gelden, zijn te herkennen aan een verkeersbord met daaronder de
soort milieusticker (gebaseerd op de Euro-uitstootnormen), die je nodig hebt. Heeft je
voertuig niet de getoonde sticker, dan mag je dat gebied dus niet inrijden. Ook voertuigen
met een buitenlands kenteken, zoals bijvoorbeeld een Nederlandse, moeten een
milieusticker hebben om dat gebied in te mogen.
Auto's met benzinemotoren, jonger dan 1992 krijgen in principe een groene milieusticker.
Auto's met dieselmotoren krijgen pas een groene milieusticker als deze (minstens) voldoen
aan emissienorm Euro-4. Een gele milieusticker is beschikbaar voor diesels met
emissieklasse Euro-3. Naar alle waarschijnlijkheid worden overigens Duitse en Tsjechische
milieustickers wederzijds erkend. Meer informatie hierover volgt later op onze site.
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Milieusticker bestellen

Als leverancier van Tsjechische wegenvignetten zullen we er alles aan doen om ook de
milieustickers te kunnen leveren, zodat u voorafgaand aan uw reis naar Tsjechië al het
nodige in één keer kunt bestellen.
Meer uitleg over Tsjechische verkeersregels, verkeersovertredingen en boetes.

Ook bij u specifieke vragen, die betrekking hebben op uw eigen situatie neemt u
contact op via info@hartmanova.eu of op tel.nr. 013-2140505
Hartmanova.eu
Mail
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