
 

ČSAD Hodonín  a.s.,  695 01  Hodonín,  Brněnská 48,  IČ: 607 47 536 
 

Dopravně provozní řád autobusového nádraží ČSAD Hodonín a.s. 
 

Úvodní část. 
 

ČSAD Hodonín a.s. jako vlastník a provozovatel autobusového nádraží v Hodoníně (dále jen „Provozovatel“) vydává tento 

Dopravně provozní řád autobusového nádraží (dále jen „DPŘ“), kterým závazně upravuje pravidla pro vjezd, odjezd, provoz a 

odstavování vozidel v areálu autobusového nádraží ČSAD Hodonín (dále jen „AN Hodonín“), jakož i pravidla pro užívání 

autobusových stání a realizaci dalších činností v areálu AN Hodonín.  
 

I. Vymezení pojmů pro účely DPŘ. 
 

a) autobusovým stáním 
               odjezdové nebo příjezdové stání v prostorách AN Hodonín, 

b)  dopravcem 

               subjekt provozující na smluvním základě v prostorách AN Hodonín autobusové spoje ve vnitrostátní (místní, dálkové) a   

mezinárodní linkové osobní dopravě dle platné licence nebo odjezdy a příjezdy nepravidelné autobusové  dopravy 

provozované v souladu se zněním zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, 

c) odjezdovým stáním  

prostor zastávky vyhrazený pro nástup cestujících do autobusů Dopravce, vymezený označníkem s číslem    (1–16 ), 

zasklenou plochou pro vyvěšení jízdních řádů autobusových linek a doplňkových informací, 

d) příjezdovým stáním 

prostor zastávky vyhrazený pro výstup cestujících z autobusů spojů autobusových linek, pro které je stání Provozovatelem 

určeno u vjezdu podél haly AN Hodonín, tento prostor je označen dopravní značkou s dodatkovou tabulkou a označením na 

vozovce u chodníku navazujícího na vstup do odbavovací haly, 

e) odstavením vozidla 
stání vozidla ve smyslu ustanovení § 2 písm. n) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném 

znění, 

f) parkovací plocha 
prostor vymezený dopravcem dle přiloženého plánku AN Hodonín 

g) vozidlem 
osobní, autobusy a servisní vozidla dopravce 

  

II. Pravidla provozu.   
 

1. V celém areálu AN Hodonín jsou všichni provozovatelé vozidel povinni při jízdě, zastavení, stání a couvání dodržovat 

ustanovení zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon“) zejména 

respektovat: 

        a) značení dopravními značkami, včetně přikázaného směru jízdy 

        b) nejvyšší povolenou rychlost jízdy 20 km/hod. 

        c) zákaz couvání s tím, že v nezbytných případech musí být bezpečnost couvání zajištěna pomocí způsobilé a      

               náležitě poučené osoby v souladu s ustanovením § 24 zákona 

        d) zákazy obsažené v § 7 odst. 1 písmeno b) zákona s důrazem na nedovolené zbytečné ponechání motoru 

               stojícího vozidla v chodu, především v prostoru příjezdových a odjezdových stání 

        e) zákazy zastavení v levých jízdních pruzích v prostoru všech odjezdových a příjezdového stání, 

        f )   zákaz zastavení na všech přechodech pro chodce v celém areálu AN Hodonín 

        g)   zákaz stání v místech označených dopravním značením, zejména s důrazem na odstavení vozidel(i krátkodobé) 

v prostoru příjezdového stání ( výstupní hrana ), kde odstavená vozidla znemožňují bezpečný a plynulý výstup  

cestujících z přijíždějících vozidel. 
 

2. Dopravce je povinen respektovat ustanovení DPŘ a seznámit včas s obsahem DPŘ osoby, které k užívání AN Hodonín 

pověřil. 
 

3. Dopravce, resp. řidič vozidla 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 vypravovaného ze stejného nebo sousedícího odjezdového stání. 

Není-li předmětné odjezdové stání pro odbavení spoje uvolněno nejpozději 15 minut před odjezdem spoje u vnitrostátních, 

dálkových i mezinárodních linek, oznámí tuto skutečnost řidič autobusu (v době od 6.00 – 15.30 hod.) neprodleně 

dispečerovi AN Hodonín, tel. 518 353 862, 518 340 643. 
 

4. Řidič vozidla je oprávněn užít prostor odjezdového stání pouze za účelem nastoupení cestujících a naložení jejich zavazadel 

do autobusu spoje veřejné linkové dopravy, pro který je odjezdové stání určeno. Pokud není ve smluvních podmínkách 

výslovně stanoveno jinak, je užívání odjezdového stání za jiným účelem než k nástupu cestujících do autobusů, převzetí a 

naložení jejich zavazadel zakázáno. 
 

5. Řidič vozidla je oprávněn užít prostor příjezdového stání výhradně za účelem vystoupení cestujících a vyložení jejich 

zavazadel z autobusu spoje veřejné linkové dopravy, pro který je příjezdové stání určeno. Pokud není ve smluvních 

podmínkách výslovně stanoveno jinak, je užívání příjezdového stání za jiným účelem než k výstupu cestujících z autobusů, 

vyložení a předání jejich zavazadel zakázáno. 
 



6. Dopravce, resp. řidič vozidla je povinen oznamovat dispečerovi AN Hodonín, tel. 518 353 862, 518 340 643 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 možné vzniklou mimořádnou událost operativně 

řešit. 
 

7. Na všech plochách AN Hodonín je zakázáno provádět mytí, čistění, opravy a údržbu vozidel, 

a) mytí vozidel lze umožnit výhradně v rozsahu nezbytném pro bezpečný provoz ( tj. mytí čelních skel, omytí zpětných 

zrcátek, RZ apod.), a to výhradně bez použití saponátu, resp. při použití ekologických výrobků 

b) opravy lze v prostoru AN Hodonín zajišťovat pouze v nevyhnutelných případech, je-li to nutné k zajištění odjezdu 

autobusu 

c) je zakázáno v areálu AN Hodonín provádět jakékoliv úpravy vnějšího vzhledu vozidla, např. lepení reklam apod. 

d) plochy areálu AN Hodonín je zakázáno znečišťovat odpadky, včetně zákazu vymetání smetí z vozidel a vylévání 

odpadové vody užité k čistění interiérů vozidel.   
 

8. V případě, že po vjezdu do prostoru autobusových stání v areálu AN Hodonín se stane vozidlo nepojízdným, je řidič 

povinen okamžitě uvědomit dispečera AN  Hodonín a následně zabezpečit buď opravu nepojízdného vozidla  nebo jeho 

neprodlené odtažení mimo areál AN Hodonín. 
 

9. Dopravce, resp. řidič vozidla je povinen řádně zacházet s majetkem Provozovatele. V případě úmyslného poškozování 

majetku Provozovatele je Provozovatel oprávněn žádat na Dopravci úhradu vzniklé škody a je to považováno za porušování 

smlouvy o užívání autobusových stání a DPŘ. 
 

III. Odstavování vozidel.  
 

1. V celém areálu AN Hodonín platí zákaz odstavování vozidel mimo vyznačenou odstavnou plochu. 
 

2. Odstavná plocha a jednotlivé stání jsou vyznačeny na plánku AN Hodonín. 
 

3. Odstavení jiných vozidel než autobusů Dopravce je v areálu AN Hodonín možné pouze na základě povolení dispečera 

Provozovatele na vyznačených vyhrazených místech a jen tehdy, umožňuje-li to jejich momentální kapacita. Je-li kapacita 

těchto vyhrazených míst vyčerpána, není možné takové vozidlo v areálu AN Hodonín odstavit na jiném místě. Řidič je v 

takovém případě povinen s vozidlem areál AN Hodonín neprodleně opustit. 
 

4. 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.  
 

5. V případě odstavení nebo zaparkování vozidla v rozporu s pravidly stanovenými tímto článkem, je Provozovatel oprávněn 

zjednat nápravu prostřednictvím policie ČR, a to všemi způsoby povolenými obecně závaznými právními předpisy, 

případně vozidlo nechat na náklady Dopravce - provozovatele, resp. vlastníka vozidla odtáhnout.  

 

IV. Pohyb pěších. 
 

V areálu AN Hodonín je pohyb pěších povolen pouze po komunikacích pro ně určených. K příchodu na nástupiště a 

jednotlivá autobusová stání jsou pěší povinni používat výhradně chodníky a vyznačené přechody. Pohyb pěších v jízdní 

dráze vozidel je zakázán.  
 

V. Kontrola dodržování DPŘ. 
 

Kontrolu dodržování pravidel obsažených v DPŘ provádí a je za ni zodpovědný  správce AN Hodonín. 

 

VI. Provozní doba. 
 

Provozní doba AN Hodonín je stanovena následovně: 

a) dispečink                                                                6.00 – 15.30 hod. 

b) informační kancelář                                               6.00 – 15.30 hod. 

c) otevírací doba haly AN                                          5.30 – 22.15 hod. 
 

VII. Parkování osobních vozidel. 
 

Parkování osobních vozidel je v areálu AN Hodonín zakázáno. Výjimku mají osobní vozidla Provozovatele AN Hodonín, 

zaměstnanci AN Hodonín a  zaměstnanci firem sídlících v areálu AN Hodonín, na základě povolení a určeného stání. 
 

VIII. Platnost a účinnost. 
 

Tento Provozní řád AN Hodonín vstupuje v platnost dnem jeho vydání, účinnosti nabývá dnem 1. 1.2008. 

 

V Hodoníně dne 1.12.2007 

 

 

 

                                                                                                                             


