DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD
AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ HUSTOPEČE
Provozovatel: BORS Holding s.r.o., Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
Provozovna Hustopeče, Bratislavská 9, 69301 Hustopeče
IČ: 49969242
BORS Holding s.r.o. jako vlastník a provozovatel areálu autobusového nádraží Hustopeče (dále jen
„provozovatel“) vydává tento dopravně provozní řád (dále je DPŘ), kterým závazně upravuje
pravidla pro vjezd, odjezd, provoz a odstavování vozidel v areálu autobusového nádraží Hustopeče
(dále jen AN), jakož i pravidla pro užívání autobusových stání a pro další činnosti v areálu AN
Hustopeče.

1. Definování pojmů







autobusové stání - odjezdové nebo příjezdové stání v prostorách AN,
dopravce – subjekt, který na základě smlouvy s provozovatelem provozuje v prostorách AN
Hustopeče autobusové spoje ve vnitrostátní nebo mezinárodní linkové osobní dopravě (dle
platné licence), případně provozuje odjezdy a příjezdy nepravidelné (zájezdové) autobusové
dopravy,
odjezdové a příjezdové stání - prostor v areálu AN vyhrazený pro nástup a výstup
cestujících, vymezený označníkem
odstavení vozidla - stání vozidla ve smyslu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, v platném znění
vozidlo – autobus dopravce, případně osobní vozidlo provozovatele

2. Pravidla provozu
1. V areálu AN Hustopeče jsou všichni provozovatelé vozidel povinni při jízdě, zastavení, stání a
couvání dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se především o respektování:
a) značení dopravními značkami
b) dodržování nejvyšší povolené rychlosti, a to max. 20 km/hod.
c) zákazů obsažených v § 7 odst. 1 písmeno b) zákona s důrazem na nedovolené zbytečné
ponechání motoru stojícího vozidla v chodu, především
prostoru příjezdových a
odjezdových stání
d) zákazu stání v místech označených dopravním značením, zejména s důrazem na
odstavení vozidel (i krátkodobé) v prostoru příjezdového stání
2. Dopravce je povinen respektovat ustanovení DPŘ a seznámit s jeho obsahem osoby, které
k užívání AN Hustopeče pověřil.
3. Řidič vozidla dopravce je povinen přistavovat autobus k odjezdovému stání v dostatečném
časovém předstihu před odjezdem spoje stanoveným jízdním řádem tak, aby odjezd po řádném
odbavení cestujících byl uskutečněn včas a nebylo omezováno odbavení předchozího ani
následného spoje, který by byl vypravován ze stejného odjezdového stání. Není-li předmětné
odjezdové stání pro odbavení spoje uvolněno nejpozději 15 minut před odjezdem spoje, oznámí
tuto skutečnost řidič autobusu neprodleně dispečerovi osobní dopravy Hustopeče tel.:
731606180.
4. Řidič vozidla dopravce je oprávněn užít prostor odjezdového a příjezdového stání pouze za
účelem nastoupení a vystoupení cestujících a naložení a vyložení jejich zavazadel do autobusu
spoje veřejné linkové dopravy, pro který je odjezdové a příjezdové stání určeno. Odjezdové a
příjezdové stání jednotlivých linek veřejné nebo příležitostné dopravy stanovuje provozovatel.
Aktuální přehled stanovišť pro linky v IDS JMK je k dispozici na webu www.kordis.cz jako „Schéma
uzlu Hustopeče“.
5. Řidič vozidla dopravce je povinen oznamovat dispečerovi osobní dopravy Hustopeče (tel.:
731606180) vznik mimořádných událostí (nehody, poškození majetku nebo objektů, únik ropných

produktů apod.). Oznámení je třeba učinit bez zbytečného odkladu a takovým způsobem, aby na
jeho základě bylo možno vzniklou mimořádnou událost řešit.

6. Na všech plochách AN Hustopeče je zakázáno:
a)
b)
c)
d)

provádět mytí a čištění vozidel
provádět opravy a údržbu vozidel
provádět jakékoli úpravy vnějšího vzhledu vozidla
znečišťovat plochy areálu a jeho okolí odpadky, včetně zákazu vymetání odpadků z vozidel a
vylévání odpadové vody užité k čištění interiéru vozidel.

7. V případě, že se v areálu AN Hustopeče stane vozidlo nepojízdným, je řidič povinen vždy
okamžitě uvědomit dispečera osobní dopravy a vyžádat si souhlas k zabezpečení opravy
nepojízdného vozidla. Pokud vozidlo nelze na místě opravit je nutno, aby řidič zajistil jeho
neprodlené odtažení mimo areál AN Hustopeče.
8. Řidič vozidla dopravce je povinen řádně zacházet s majetkem provozovatele. V případě
úmyslného poškozování majetku provozovatele je provozovatel oprávněn žádat na dopravci
úhradu vzniklé škody.

3. Odstavování vozidel
1. V areálu AN Hustopeče platí zákaz odstavování vozidel, mimo vozidel společnosti skupiny
BORS
2. Odstavování vozidel je možné pouze ve výjimečných případech a to na základě písemného
souhlasu provozovatele a ve přesně vymezených prostorách. Důvodem je omezená kapacita
areálu AN.
3. Řidič je povinen odstavit na vyhrazených odstavných plochách vozidlo tak, aby byla v maximální
možné míře využívána odstavná plocha, a přitom dbát, aby nebyl omezen výjezd vozidel z místa
odstavení vozidla.
4. V případě odstavení nebo zaparkování vozidla v rozporu s pravidly stanovenými tímto článkem, je
provozovatel oprávněn sjednat nápravu prostřednictvím Policie ČR, a to všemi způsoby
povolenými obecně závaznými právními předpisy, případně vozidlo nechat na náklady dopravce
- provozovatele, resp. vlastníka vozidla odtáhnout.

4. Pohyb pěších
V areálu AN Hustopeče je pohyb pěších povolen pouze po komunikacích k tomu určených. K příchodu
na nástupiště a jednotlivá autobusová stání jsou pěší povinni používat výhradně chodníky. Pohyb
pěších v jízdní dráze je přísně zakázán.

5. Kontrola dodržování DPŘ
Kontrolu dodržování pravidel obsažených v DPŘ provádí pověřená osoba dopravce.

6. Provozní doba
Provozní doba AN Hustopeče je stanovena následovně:
a) dispečink
- 7.00 - 16.00 hod.
b) informační kancelář
- provozní doba je uveřejněna na webových stránkách a na vstupních
dveřích

7. Parkování osobních vozidel
Parkování osobních vozidel je v areálu AN Hustopeče zakázáno. Výjimku mají pouze vozidla na
základě vydaného povolení provozovatele.

