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Mýto pro kamiony 
 

Počátkem dubna jsem absolvoval jednání starostů zainteresovaných obcí a měst, na 

Krajském úřadě Karlovarského kraje. Důvodem byl návrh zákona o zavedení mýta pro vozidla 

nad 3,5 t nově na 900,2 km silnic první třídy a to ode dne 1.1.2020.  

Na Karlovarsku byl navržen úsek silnice 1. třídy č. 6  z Karlových Varů (Dolní Drahovice) 

do obce Bošov (u Chyše). Celková délka tohoto, od nového roku zpoplatněného úseku je 30,2 km. 

Proč se toto týká i našeho Krásného Údolí, které leží od uvedeného úseku dosti daleko?? Řidičům 

a hlavně majitelům kamiónů, kteří budou chtít ušetřit za toto nové mýto, bude v navigacích 

nabízena k využití disponibilní objízdná trasa sjezdem u Jenišova přes Doubí, Tepličku, Bečov 

nad Teplou, Krásné Údolí, Útvinu, Toužim, Štědrou, Žlutice a Chyše do Lubence. Zde by řidič 

najel cca 65 km, což je o 20 km více, než kdyby od Jenišova pokračoval 45 km po I/6 až do 

Lubence, ale „zadarmo“ bez mýta.  

Další alternativní trasu, kdy by mohl řidič být nově motivován vyhnout se rovnou i 

původnímu zpoplatnění na D6 a sjet již za Kynšperkem a přes Krásno a opět přes uvedené obce a 

města od Bečova do Lubence při délce trasy cca 56 km místo 69 km po D6 a I/6. A opět by se 

vyhnul zpoplatnění nového úseku 30,2 km ale i 25 km stávajícího zpoplatnění na D6. 

 Statisticky by se mohlo jednat o navýšení těžké tranzitní dopravy o 10 až 20% = tj. u nás 

v Krásném Údolí už na cca 1.000 vozidel / den.  

 Smyslem a podstatou setkání starostů a vedení Karlovarského kraje bylo vytvoření 

společného tlaku na zavedení mýtného na uvedeném úseku ve výši 0,- Kč (úsek nelze již 

z mýtného systému vyjmout). Bývalý poslanec za Karlovarský kraj a ministr dopravy Ťok při 

dalších jednání přislíbil zohlednění a prosazení této „nulové“ sazby. V současnosti již není ani 

poslancem, ani ministrem. Nový ministr dopravy za ANO, Vladimír Kremlík, v nedávném 

prohlášení uvedl, že „nulové“ varianty mýtného nejsou kvůli podmínkám výběrového řízení na 

dodavatele „výběrčího“ mýta možné. Jak celá věc dopadne? Všichni jsme zvědaví. 
 

 Přeji všem hezké léto a na kulturních akcích na viděnou. 

                         Ing. Martin Frank 
               starosta města 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzávěry: 

Elektřina (částečně náměstí – jižní část, ulice k městskému úřadu, ulice z náměstí směr Bečov n. T.) 

 úterý 9.7.2019    od 09.30  do  15.30 hodin 

Voda (pouze Krásné Údolí) 

 středa 10.7.2019  od 08.00  do  14.00 hodin 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


