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DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD 

NÁHRADNÍHO AUTOBUSOVÉHO STANOVIŠTĚ 

ČSAD Ostrava a.s. v Litovli 
 

 

ČSAD Ostrava a.s. jako provozovatel AS v Litovli (dále jen AS) vydává dopravně provozní 

řád náhradního autobusového stanoviště (dále jen DPŘ NAS), kterým závazně upravuje 

pravidla pro vjezd, provoz a odbavování vozidel, pohyb chodců, provoz čekárny pro cestující 

s příslušenstvím a realizaci ostatních činností v prostoru NAS na ul. Příčná a parkovišti na ul. 

Příčná, a to po dobu realizace stavebních prací na silnici II/449 ul. Dukelská a po dobu stavby 

nového autobusového nádraží na ul. Dukelská. 

Předpokládaná doba platnosti DPŘ NAS je od 15.06.2020-31.12.2021 v závislosti 

harmonogramu staveb. 

 

I. Vymezení pojmů 

 

Pro účely DPŘ se rozumí: 

1. vozidlem – osobní i nákladní automobily, autobusy, jakož i veškerá účelová nebo zvláštní 

vozidla poháněná vlastním motorem 

2. autobusovým  stáním – odjezdové nebo příjezdové stání 

3. odjezdovým stáním – prostor zastávky, vyhrazený pro nástup cestujících vymezený 

staničním označníkem, obvykle vybaveným plochou pro vyvěšení jízdních řádů 

autobusových linek, pro které je odjezdové stání určeno 

4. příjezdovým stáním – prostor zastávky určený pro výstup cestujících ze spojů 

autobusových linek, pro které je stání určeno 

5. odstavením vozidla – stání vozidla ve smyslu zákona č.361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích v platném znění 

 

II. Povolení k vjezdu 

 

a) smlouva o užívání AN(AS)  -   smlouva o užívání AN(AS) je hromadným povolením 

pro dopravce, který provádí přepravu dle znění smlouvy a dokladem pro povolení 

k vjezdu je uzavřená smlouva o užívání AN(AS) a jízdní řád  na příslušném stanovišti. 

Tento jízdní řád vyvěšuje pracovník ČSAD Ostrava a.s. na základě smlouvy o užívání 

AN(AS). Smlouvy s dopravci uzavírá oddělení Služeb autobusových nádraží ČSAD 

Ostrava a.s. 

b) povolení k vjezdu pro jednotlivý vjezd -  pro tento účel je povolením pro dopravce  

zaplacený pokladní doklad o vjezdu s vyznačeným datem a časovým rozmezím pro 

vjezd. Povolení vystavuje pracovník informační kanceláře služeb autobusových 

nádraží ČSAD Ostrava a.s. a to po dobu provozu informační kanceláře AN. 

 

III. Pohyb vozidel 

 

1. V celém prostoru NAS jsou všichni řidiči vozidel povinni se řídit dopravním značením a 

základními právními předpisy pro provoz motorových vozidel, zejména zákonem o 

provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. (v platném znění) a souvisejícími 

předpisy.   
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Orientační pohyb vozidel v prostoru náhradního autobusového stanoviště je vyznačen ve 

schématu dopravního řešení NAS (viz příloha č.1). Objízdná oficiální trasa pro autobusy je 

stanovena ve vyjádření dotčeného orgánu státní správy DÚ č.j. KUOK 4683/2021, 

KÚOK/127495/2020/ODSH-VD/259. 

 

V prostoru parkoviště na ul. Příčná, do kterého je náhradní autobusové stanoviště situováno, 

je uplatněn zákaz vjezdu pro individuální automobilovou dopravu, mimo autobusy dopravců 

užívajících autobusová stání, kterými aktuálně jsou ARRIVA Morava a.s., TOURBUS a.s. 

,Vojtila Trans s.r.o. a autobusy dopravce, zajišťující náhradní autobusovou dopravu pro ČD 

a.s. (BUSY STUDENÁ s.r.o.). 

 

Pravidla provozu NAS mohou být mezi stranami upřesněna nebo modifikována operativně dle 

aktuální situace prostřednictvím emailové pošty a nevyžaduje uzavření nového DPŘ NAS. 

 

Dlouhodobé parkování a odstavení vozidel v prostorech náhradního autobusového stanoviště 

nebude možné. 

Couvání na komunikacích se řídí ustanovením zákona č. 361/200Sb., v platném znění.  

Je zakázáno zbytečně ponechávat motor stojícího vozidla v chodu, především v prostoru 

příjezdových a odjezdových stání.  

 

2. Provozovatel vozidel je povinen respektovat ustanovení DPŘ NAS a seznámit včas 

s obsahem DPŘ NAS osoby, které k užívání NAS pověřil. 

 

3. Řidiči vozidel jsou povinni chránit majetek ČSAD Ostrava a.s. před poškozením. V 

případě poškození uvedeného majetku je provozovatel vozidla povinen uhradit vzniklou 

škodu.  

 

4. Řidiči vozidel jsou povinni dodržovat bezpečnostní, ekologické a požární předpisy. 

 

 

IV. Pohyb pěších 

 

V prostoru NAS je pohyb pěších povolen pouze po komunikacích pro ně určených. 

Pohyb pěších v jízdní dráze je zakázán. 

Za zhoršených povětrnostních podmínek zejména v zimním období jsou pěší povinni 

dbát zvýšené opatrnosti.  

Bezpečnostní informace pro bezpečný pohyb cestujících v prostoru NAS (příloha č. 2) 

jsou vyvěšeny v prostoru náhradního autobusového stanoviště. 

 

 

V. Čekárna pro cestující a provozní doby 

 

1. V prostoru náhradního autobusového stanoviště není čekárna provozována.  
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VI. Obchodní činnost 

Jakoukoliv obchodní, reklamní, dopravní či jinou činnost za účelem podnikání je 

v prostoru NAS zakázáno. 

 

 

 

V Ostravě dne 19.07.2021 

 

 

Zpracoval: 

Ing. Ivana Havlíčková 

manažer služeb autobusových nádraží  

ČSAD Ostrava a.s. 

 

Schválil: 

Ing. Petr Nemrava 

člen představenstva 

ČSAD Ostrava a.s. 

 

 

Příloha č.1: Orientační schéma dopravního řešení NAS 

Příloha č.2: Informace pro bezpečný pohyb cestujících v prostoru NAS 

Příloha č.3: Orientační schéma NAS  
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Příloha č.1: Orientační schéma dopravního řešení NAS 
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Příloha č.2:  Informace pro bezpečný pohyb chodců na ploše NAS 
 

Osoby pohybující se po plochách náhradního autobusového stanoviště jsou povinny dodržovat 

pravidla bezpečného a slušného chování po celém areálu náhradního autobusového stanoviště. 

 

• Pohyb pěších je povolen pouze po komunikacích k tomu určených.  

• Pěším je zakázáno vstupovat do jízdní dráhy.  

• Za zhoršených povětrnostních podmínek zejména v zimním období jsou pěší povinni dbát 
zvýšené opatrnosti. 

• Případné škody nebo úrazy v prostorách náhradního autobusového nádraží jsou postižení 
neprodleně ohlásit provozovateli. 

• V prostorách náhradního autobusového stanoviště platí zákaz kouření dle zákona č. 65/2017 
Sb., § 18 odst. 1, písm. c)- se zakazuje kouřit na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné 
dopravy. 

• V prostorách náhradního autobusového stanoviště platí zákaz konzumace alkoholických 
nápojů dle zákona č. 65/2017 Sb., § 18 odst. 1, písm. d) – osobě, která je zjevně pod vlivem 
alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v něm ohrožuje sebe nebo jinou osobu, 
majetek nebo veřejný pořádek, se zakazuje vstupovat a zdržovat se v přístřešku zastávky a 
nástupiště veřejné dopravy. 

• Je zakázáno vnášet do prostor náhradního autobusového stanoviště nebezpečné předměty 
jako jsou např. zbraně, výbušniny, láhve s plyny apod.  

• Je zakázáno poškozovat zařízení v prostoru náhradního autobusové stanoviště a jeho 
příslušenství. Náklady na opravu poškozených zařízení nese viník škody. 

• Je zakázáno poškozovat hydrantové sítě a jejího vybavení. 
 

Nedodržuje-li osoba zákaz kouření a požívání alkoholu v uvedených místech, a to ani po výzvě 

provozovatele, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, je provozovatel 

oprávněn požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení 

zákazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopravně provozní řád NAS Litovel  Stránka    6 ze 6 

 

 

Příloha č.3: Orientační schéma NAS  

 

 

 


