
 DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD   
Autobusového stanoviště Jičín 

 
  

I. 
Úvodní ustanovení 

 Dopravně provozní řád Autobusového stanoviště Jičín (dále jen AS JC) vydávají Technické služby 
města Jičína, se sídlem Textilní 955, Jičín, jako provozovatel. Dopravně provozní řád AS JC, upravuje 
základní podmínky organizování provozu pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy;  městské, dálkové, 
mimořádné, zájezdové, v prostorách AS JC.  
 

II. 
Řízení a odpovědnost    

 K  zajištění plynulého a bezpečného provozu jsou řidiči všech dopravců i ostatní osoby pohybující se 
v prostorách AS JC povinni, uposlechnout  pokynů a příkazů vydaných odpovědnými zaměstnanci 
provozovatele.  
 Dopravci  jsou povinni dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  vztahující se na  
jejich provozované činnosti a jsou odpověděni za své zaměstnance. 
 Všichni zúčastnění jsou povinni konat tak, aby nevznikla škoda, za způsobenou škodu nesou plnou 
odpovědnost.  
 

III. 
Vymezení pojmů 

 
Provozovatel  AS JC – Technické služby města Jičína  
Správce  AS JC -  zaměstnanec provozovatele pověřený zajištěním bezpečného a plynulého provozu AS JC 

a kontrolou dodržování smluvních podmínek 
dopravce - subjekt provozující na smluvním základě v areálu AS JC autobusové spoje ve veřejné linkové 

osobní dopravě dle platné licence nebo odjezdy a příjezdy příležitostné osobní silniční 
dopravy 

autobusové stání - odjezdové nebo příjezdové stání v areálu AS JC  
pravidelná doprava -  doprava provozovaná podle jízdního řádu 
nepravidelná doprava - odjezdy nebo příjezdy příležitostné osobní silniční dopravy, doprava  mimořádná, 

zájezdová 
odjezdové stání - prostor zastávky vyhrazený pro nástup cestujících a naložení zavazadel do autobusů 

dopravce, vymezený staničním označníkem  
příjezdové stání - prostor vyhrazený pro výstup cestujících a vyložení zavazadel z autobusů vymezen 

staničním označníkem 
odstavení vozidla - zaparkování vozidla v prostoru AS JC   
 
 
 

IV. 
Režim provozu AS JC 

  
 Užívání AS JC dopravcem je poskytováno za úplatu podle platného ceníku  a  Smlouvy o užívání AS 
JC.  
  
1.  Provozovatel AS JC zabezpečí : 

�  poskytování informací o nabízených přepravních službách dopravců popřípadě jejich  změnách 
nebo odchylkách  

� zveřejnění  jízdních řádů převzatých od dopravce nebo z IDOS   
� použití odjezdového stanoviště  před stanoveným odjezdem  

 
� bez poplatku umožní krátkodobé odstavení vozidla, a to až do naplnění kapacity AS JC 
 



  
2. Dopravce zajistí : 

� seznámení svého zaměstnance - řidiče s tímto provozním řádem  
� včasné předložení  všech smluvených informací  před změnou jízdních řádů . 
� bezodkladnou opravu nepojízdného  vozidla a v případě neopravitelnosti jeho bezodkladné odtažení 

mimo areál AS JC 
 

 
3.  Povinnosti řidičů dopravců i ostatních vozidel : 
Řidiči  jsou povinni : 

� dodržovat ustanovení Pravidel silničního provozu v celém prostoru AS JC, pokud není místním 
značením upraveno jinak platí pravidlo přednosti vozidla přijíždějícího zprava 

� dodržovat maximální rychlost jízdy do 20 km/hod. 
� při jízdě dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na pohyb ostatních vozidel a pohyb osob 
� dodržovat smluvní podmínky užívání AS JC pro příslušnou linku, respektovat určené příjezdové 

a odjezdové stání včetně dodržení stanovené doby a dodržovat stanovené podmínky odstavení 
vozidla  

� respektovat pokyny správce  AS JC - provozní i mimořádné (požární, nehodové apod.) 
� případnou nehodu, úraz nebo jinou mimořádnou událost (např. únik provozních kapalin z vozu, 

požár,  apod.) v prostoru AS JC okamžitě řešit (hasiči, zdravotníci) a nahlásit neprodleně správci  AS 
JC  

� nahlásit správci  AS JC nefunkční technické nebo technologického vybavení AS JC  
 
Řidičům je zakázáno v areálu AS JC: 

� umožnit cestujícím výstup a nástup mimo stanovené výstupní a nástupní prostory 
� ponechávat zbytečně v chodu motor vozidla  
� stát a parkovat autobusy tak, aby bylo bráněno  ostatním uživatelům AS JC 
� provádět údržbové práce,  kromě zprovoznění nepojízdného vozidla  
� provádět mytí a čištění vozidla  
� znečišťovat prostory AS JC ropnými produkty - úkapy  
� manipulovat s technickým vybavením a technickým zařízením AS JC 
� odhazovat odpadky a nedopalky mimo místa k tomu určená  
� kouřit pod zastřešenou částí AS JC i na toaletách 

 
 
4.  Povinnosti ostatních osob a  cestujících. 
 
Pohyb pěších a cyklistů   

� všechny osoby jsou povinny respektovat zákaz kouření  pod zastřešenou částí AS JC a na toaletách 
� všechny osoby jsou povinny řídit se pokyny zástupců provozovatele AS JC  a to nejenom v případě 

mimořádných událostí (požáru, nehody apod.),  
� všechny osoby jsou povinni vznik mimořádné události nahlásit  správci  AS JC 
� je zakázáno odhazovat odpadky a nedopalky mimo místa k tomu určená  nebo jiným způsobem  

znečišťovat prostranství AS JC  
� cestujícím je povoleno využívat prostory AS JC 

 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

  
 Dopravně provozní řád AS JC v Jičíně  bude předán všem dopravcům, kteří podle smlouvy používají 
AS  JC. Dopravci jsou povinni seznámit s jeho obsahem všechny jízdní zaměstnance. Nedodržení ustanovení 
tohoto dopravně provozního řádu bude posuzováno jako porušování smlouvy o užívání AS JC. 
 
 
 
 



 
 
 
 Kontrolou dodržování smluvních podmínek a ustanovení dopravně provozního řádu je pověřen 
 správce  AS JC. 
                                                                                               
 
 
 
        Ing. Čeněk Strašík 
                                                                                           Ředitel TSMJ Jičín   
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