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DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD 

NÁHRADNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ČSAD 

Ostrava a.s. v Šumperku 
 

 

ČSAD Ostrava a.s. jako provozovatel AN v Šumperku (dále jen AN) vydává dopravně 

provozní řád náhradního autobusového nádraží (dále jen DPŘ NAN), kterým závazně 

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

cestující s příslušenstvím a realizaci ostatních činností v prostoru NAN na ul. Fialova a 

Jeremenkova, a to po dobu rekonstrukce současného autobusového nádraží. 

Předpokládaná doba platnosti DPŘ NAN je od 13.01.2020 do 30.11.2020. 

 

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 s číslem, 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 

6. 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  -   smlouva o užívání AN je hromadným povolením pro 

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

je uzavřená smlouva o užívání AN a jízdní řád  na příslušném stanovišti. Tento jízdní 

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

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 NAN 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.   

Orientační pohyb vozidel v prostoru náhradního autobusového nádraží je vyznačen ve 

schématu dopravního řešení NAN (viz příloha č.1). 
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V ulici Fialova bude zaveden jednosměrný provoz s uplatněním zákazu vjezdu pro 

individuální automobilovou dopravu, mimo dopravní obsluhu a autobusy dopravců 

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

ČSAD Vsetín a.s..  Zjednosměrnění ul. Fialova bude ze strany od ul. Jeremenkova směrem do 

centra města (směr Dům kultury). 

Pravidla provozu NAN mohou být mezi stranami upřesněna nebo modifikována operativně 

dle aktuální situace prostřednictvím emailové pošty a nevyžaduje uzavření nového DPŘ 

NAN. 

Dlouhodobé parkování a odstavení vozidel na ul. Fialova a Jeremenkova je zakázáno. 

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 NAN a seznámit včas 

s obsahem DPŘ NAN osoby, které k užívání NAN 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 NAN je pohyb pěších povolen pouze po komunikacích pro ně určených. 

K příchodu na jednotlivá odjezdová (příjezdová) stání jsou pěší povinni používat výhradně 

chodníky a vyznačené přechody. 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 NAN (příloha č. 3) 

jsou vyvěšeny v prostoru čekárny. 

 

 

V. Čekárna pro cestující a provozní doby 

 

1. Osoby přicházejí a odcházejí do/z čekárny pro cestující po chodníku od ul. Jeremenkova, 

chodníkem kolem domu č. 1116/4 ve směru k výpravní budově (viz příloha č.4 – 

Orientační schéma NAN pro cestující)     

2. Osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí ve smyslu Nařízení EP 

a Rady EU č. 181/2011 oznámí na určeném místě svůj příjezd na terminál a svou žádost o 

pomoc oznámí nejpozději 36h předem. Určeným místem je informační kancelář. 
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3. Pravidla pro užívání čekárny: 

 

V čekárně je zakázáno: 

a) Svým chováním rušit a obtěžovat ostatní uživatele čekárny. 

b) Vstupovat osobám ve znečištěném oděvu, které svým znečištěním a zápachem 

znepříjemňují pobyt v čekárně ostatním cestujícím. 

c) Požívat alkoholické nápoje, užívat drogy a jiné návykové látky. 

d) Kouřit a užívat otevřeného ohně. 

e) Vstupovat se psy nebo vpouštět psy. 

f) Vnášet nebezpečné předměty zejména zbraně, výbušniny, láhve s plyny apod. 

g) Poškozování hydrantové sítě a jejího vybavení. 

 

 
PROVOZNÍ DOBA ČEKÁRNY 

PO – PÁ 4:30 –16:00h 

PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍ KANCELÁŘE 

PO – PÁ 7:00 –16:00h 

PROVOZNÍ DOBA VEŘEJNÉHO 
WC 

PO DOBU PROVOZU ČEKÁRNY  

  

Bezpečnostní informace pro bezpečný pohyb v čekárně pro cestující (příloha č. 2) jsou 

vyvěšeny v prostoru čekárny. 

 

 

VI. Obchodní činnost 

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

v prostoru NAN zakázáno. 

 

 

 

V Ostravě dne  11.12.2019 

 

 

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 NAN 

Příloha č.2: Informace pro cestující v čekárně 

Příloha č.3: Informace pro bezpečný pohyb cestujících v prostoru NAN 

Příloha č.4: Orientační schéma NAN pro cestující 
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Příloha č.1: Orientační schéma dopravního řešení NAN 
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Příloha č.2: Informace pro cestující v čekárně 
 

Čekárna je určena pouze pro cestující, kteří používají autobusové spoje odjíždějící z náhradního 

autobusového nádraží, k ulehčení čekání na dopravní spojení, k zakoupení jízdního dokladu a 

k zjištění informací o dopravním spojení a příslušných systémech dopravy. 

 

V čekárně je zakázáno: 

 

• Svých chování rušit a obtěžovat ostatní uživatele čekárny! 

• Vstupovat osobám ve znečištěném oděvu, které svým znečištěním a zápachem znepříjemňují 
pobyt v čekárně ostatním! 

• Kouření a dále se zakazuje kouřit na nástupišti a v přístřešku! 

• Konzumovat alkoholické nápoje a používat omamné nebo psychotropní látek! 

• Vstupovat a zdržovat se osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové 
látky a jsou ve stavu, v něm ohrožují sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek! 

• Vstupovat se psy a vpouštět psy!  

• Vnášet do čekárny nebezpečné předměty jako jsou např. zbraně, výbušniny, láhve s plyny 
apod.  

• Poškozovat zařízení, příslušenství a požární vybavení čekárny! 

• Chovat se hlučně, hlasitě reprodukovat hudbu nebo řeč! 
 

Z čekárny je pověřená osoba nebo policista oprávněna vykázat osoby: 
- Pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek, které jsou ve stavu, v 

němž mohou bezprostředně ohrožovat nebo ohrožují sebe či jiné osoby nebo mohou 
narušovat či narušují veřejný pořádek 

- Které mohou bezprostředně ohrožovat nebo ohrožují sebe či jiné osoby nebo mohou 
narušovat či narušují veřejný pořádek 

- Které vnášejí do čekárny nebezpečné předměty, zbraně, střelivo, výbušniny, zábavnou 
pyrotechniku, hořlaviny apod. 

- Které vzhledem ke svému znečištění či znečistění svého oděvu, zavazadel nebo zápachu, by 
mohly být ostatním cestujícím na obtíž 

- Obtěžují cestující žebráním! 
- Se zavazadly, která svými vlastnostmi mohou způsobit ohrožení života a zdraví osob, 

bezpečnost provozu či škodu na majetku (nebezpečné předměty, zbraně, střelivo, výbušniny, 
zábavná pyrotechnika, hořlaviny apod.) 

- Jejichž přítomnost by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je 
v rozporu s mravními a společenskými zásadami a jímž obtěžují ostatní cestující 

 

Cestující jsou povinni uposlechnout pokynů a upozornění pověřených osob a policisty 

k zajištění bezpečnosti a dodržování veřejného pořádku v souladu s platnými právními 

předpisy, mravními a společenskými zásadami. 
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Příloha č.3:  Informace pro bezpečný pohyb chodců na ploše NAN 
 

Osoby pohybující se po plochách náhradního autobusového nádraží jsou povinny dodržovat pravidla 

bezpečného a slušného chování po celém areálu náhradního autobusového nádraží. 

 

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

• K příchodu na jednotlivá odjezdová a příjezdová stání jsou pěší povinni používat výhradně 
chodníky a vyznačené přechody. 

• 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 nádraží 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 nádraží 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 nádraží nebezpečné předměty jako 
jsou např. zbraně, výbušniny, láhve s plyny apod.  

• Je zakázáno poškozovat zařízení v prostoru náhradního autobusové nádraží 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. 
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Příloha č.4: Orientační schéma NAN pro cestující 

 

 

 


