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OSTRAVA (hon) - PokutY za
více lež 70 tisíc korun rozdala
v oondělí policie na ostravském

,i.]"ru d,it''l." D l fiďč m, kteí
na autostrádu vjeli bez drálničního'kup nu. Během kontroly, která bvia zamě ena právě na chy_
ucjiči oanieni znrímky, pÍstihli

oolicisté 67 idič .
' lnformovala o tom v riten severomoravská policejní mluvčí
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Po Novém roce, kdy vstoupila

v Dlatnost nová zákonná ríprava,
id'e o orvní akci, která byla zai"cr"ná na iízdu bez chybějících
zniámek, dilšíkontroly budou
pokračovat.
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