DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU
TERMINÁL HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
Statutární město Plzeň (dále jen „Město“) jako vlastník areálu pojmenovaného názvem
„Terminál Hlavní nádraží“ (dále jen „Terminál“), a to prostřednictvím správce Terminálu,
vydává tento Dopravně provozní řád Terminálu (dále jen „DPŘ“).
1.

Účel a oblast platnosti DPŘ

1.1

DPŘ je předpis upravující pravidla chování osob při provozu vozidel, chůzi či pobytu
uvnitř Terminálu (např. vjezd a výjezd vozidel, užívání autobusových stání, odstav
vozidel, pohyb chodců apod.).

1.2

DPŘ se nevztahuje na vozidla integrovaného záchranného systému při výkonu své
činnosti dle zvláštních právních předpisů.

2.
2.1

Vymezení pojmů
Správce Terminálu
Správcem Terminálu je SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,
příspěvková organizace, se sídlem Klatovská tř. 10 a 12, Plzeň, PSČ 301 00, IČ:
40526551 (dále jen „SVSMP“ či „správce Terminálu“).
Kontakty: SVSMP
adresa: Klatovská tř. 10 a 12, Plzeň, PSČ 301 00,
web:
http://www.svsmp.cz/
e-mail: svsinfo@plzen.eu (příp. svsdispecink@plzen.eu, toupal@plzen.eu)
tel.:
725 787 718 (p. Ťoupal - podělí-pátek od 08:00 do 15:30),
724 100 416 (silniční dispečink - mimo výše uvedenou dobu a
pouze v případě akutního stavu).
Správce terminálu provádí kontrolu dodržování pravidel obsažených v DPŘ.

2.2

Dispečer Terminálu
Dispečerem Terminálu jsou Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se sídlem
Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň, PSČ 301 00, IČ: 2522068 (dále jen „PMDP“ či
„dispečer Terminálu“).
Kontakty: PMDP
adresa: Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň, PSČ 301 00,
web: http://www.pmdp.cz/
e-mail: hlavninadrazi@pmdp.cz,
tel.:
702 225 634 (pondělí-pátek od 05:00 do 20:00),
tel.:
702 225 634 (mimo výše uvedenou dobu).
Pracovní doba dispečera Terminálu:
pondělí - pátek 05:00 - 20:00
Dispečer Terminálu provádí kontrolu dodržování pravidel obsažených v DPŘ.
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2.3

Dopravce
Dopravcem je subjekt, který provozuje na smluvním základě v Terminálu pravidelnou
veřejnou linkovou osobní dopravu a má v licenci i ve schváleném jízdním řádu
uvedenou zastávku „Terminál Hlavní nádraží“.

2.4

Uživatel
Uživatel Terminálu je osoba, které byla na základě žádosti vydána vjezdová čipová
karta, nebo jí byl umožněn jednorázový vjezd do Terminálu. Jde zejména o řidiče
dopravce, příslušníky integrovaného záchranného systému, pracovníky zajišťující
údržbu, úklid a servis v Terminálu.

2.5

Účastník
Účastník provozu Terminálu je každý, kdo se účastní provozu dopravy v Terminálu či
se v Terminálu zdržuje, jde např. o řidiče dopravce, chodce atd.

3.

Pravidla provozu

3.1. V celém Terminálu jsou jeho uživatelé povinni při jízdě, zastavení, stání a couvání
dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zejména jsou povinni dodržovat:
a) značení dopravními značkami, včetně přikázaného směru jízdy,
b) nejvyšší povolenou rychlost jízdy 20 km/h,
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 písm. b) zákona s důrazem na nedovolené zbytečné
ponechání motoru stojícího vozidla v chodu v celém Terminálu,
e) zákaz zastavení na všech přechodech pro chodce.
3.2. Všichni řidiči vozidel jsou povinni se chovat ohleduplně k cestující veřejnosti a dbát
zvýšené opatrnosti v celém Terminálu, zejména s ohledem na pohyb pěších osob a na
řidiče manipulující se sběrnými tyčemi trolejbusů v jízdní dráze.
3.3. Všichni řidiči vozidel jsou povinni dodržovat zákaz zastavení či průjezdu v prostoru
určeném pro odstav vozidel PMDP, neurčí-li dispečer Terminálu jinak.
3.4. Uživatel je povinen pro zastavení, odbavování cestujících a stání (odstav) využívat
pouze prostory k tomu určené.
3.5. Uživatel je povinen poskytovat součinnost dispečerovi Terminálu, řídit se jeho pokyny
a oznamovat dispečerovi vznik veškerých mimořádných událostí (nehody, poškození
majetku nebo objektů, únik kapalin apod.).
3.6. Dopravce (jeho řidič) je povinen ohlásit službu konajícímu dispečerovi Terminálu nebo
na telefonním čísle dispečinku (702 225 634) vznik událostí, kdy je důvodný
předpoklad, že v jejich důsledku dojde ke zpoždění nebo zrušení pravidelného spoje.
Oznámení je třeba učinit neprodleně a takovým způsobem, aby na jeho základě bylo
možné řádně a včas informovat cestující veřejnost. Informační povinnost dle tohoto
bodu se vztahuje na vozidla dopravce vybavená prostředky pro komunikaci.
3.7. Stane-li se vozidlo dopravce nepojízdným v Terminálu, je dopravce povinen zajistit
odtah vozidla do dvou hodin (resp. do šesti hodin v případě, že neblokuje závažným
způsobem provoz Terminálu) od situace, kdy se vozidlo stalo nepojízdným. V případě
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nedodržení tohoto pravidla, jsou PMDP oprávněny zajistit odtah vozidla a veškeré
náklady s tímto spjaté je dotčený dopravce povinen uhradit PMDP.
3.8. V Terminálu je zakázáno mytí, čistění, opravy a údržba vozidel s výjimkou prostoru
odstavných ploch, kde je povoleno pouze mytí vozidel výhradně v rozsahu nezbytném
pro bezpečný provoz (tj. mytí čelních skel, omytí zpětných zrcátek, registračních značek
apod.) a úklid interiéru autobusu, a to výhradně bez použití saponátu, resp. při použití
ekologických prostředků.
4.

Závorový systém

4.1. Automatický závorový systém je umístěn u vjezdu do Terminálu a výjezdu z Terminálu
ze směru odstavných ploch. Výjezd z Terminálu ze směru nástupišť pro cestující je bez
závorového systému.
4.2. Otevření závory pro vozidla probíhá v několika režimech:
a) rozpoznání registrační značky vozidla (RZ) – pokud dopravce předal PMDP seznam
registračních značek svých vozidel a registrační značka na vozidlech je čitelná,
závorový systém automaticky umožní vjezd nebo výjezd vozidel dopravce do nebo
z Terminálu,
b) vjezdová (přístupová) čipová karta – slouží k odbavení se u automatické závory při
vjezdu nebo výjezdu z nebo do Terminálu a ke vstupu do provozní budovy,
c) interkom – telefonní spojení s dispečerem Terminálu, který v mimořádných
situacích může dálkově umožnit vjezd nebo výjezd vozidel do nebo z Terminálu.
5.

Příjezd a odjezd vozidel

5.1. Řidič dopravce je oprávněn užít příjezdové stání (dále též „výstupní stání“) výhradně za
účelem vystoupení cestujících a vyložení jejich zavazadel z vozidla spoje veřejné
linkové dopravy. Řidič dopravce je povinen neprodleně po výstupu cestujících a
vyložení jejich zavazadel opustit prostor příjezdového státní.
5.2. Řidič dopravce je povinen přistavit vozidlo k odjezdovému stání v dostatečném
časovém předstihu tak, aby odjezd po řádném odbavení cestujících byl uskutečněn včas
a nedošlo k omezení odbavování předchozího ani následujícího spoje vypravovaného ze
stejného odjezdového stání. V případě mimořádných událostí se postupuje dle pokynu
dispečera Terminálu.
5.3. Na odjezdové stání je dopravci umožněn příjezd v přiměřeném časovém předstihu tak,
aby odjezd byl uskutečněn včas a nedošlo k omezení odbavování předchozího nebo
následujícího spoje vypravovaného ze stejného odjezdového stání. Bude-li odjezdové
stání blokováno vozidlem předchozího spoje, je dopravce povinen tuto skutečnost
neprodleně oznámit službu konajícímu dispečerovi Terminálu, nebo na telefonní číslo
dispečinku: 702 225 634.
5.4. Odjezdové stání je určeno pouze pro nastoupení cestujících a naložení jejich zavazadel
do vozidla spoje veřejné linkové dopravy.
5.5. Výstupní stání je dáno stanovištěm „VÝSTUPNÍ“ a odjezdové stání je dáno
stanovištěm pro příslušný směr (název obce) - viz příloha č. 2 DPŘ (Schéma
autobusového Terminálu Hlavní nádraží).
6.

Odstavování vozidel

6.1. Odstavování vozidel (uvedení vozidla do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení) je v
Terminálu dovoleno pouze v prostoru výhradně k tomu určeném (prostor pro odstav) a
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nejdéle po dobu stanovenou v plánu obsazení odstavných stání, který zpracovává
POVED.
6.2. Řidič dopravce je povinen odstavit vozidlo na vyhrazených odstavných plochách tak,
aby umožnil neomezený průjezd ostatních vozidel odstavnou plochou a nebyl omezen
výjezd vozidel z odstavných stání. Pro vozidla příměstské dopravy v rámci Integrované
dopravy Plzeňska (IDP) je vyhrazeno sedm odstavných stání a pro vozidla PMDP jsou
vyhrazena dvě odstavná stání.
6.3. Odstavení vozidla v rozporu s dopravním značením a zněním DPŘ je důvodem
k uplatnění pokuty, příp. může být dotčené vozidlo odtaženo na náklady dopravce.
6.4. V případě plně obsazených odstavných stání je možné na výslovný souhlas dispečera
Terminálu odstavit vozidlo mimo vyhrazené odstavné stání, v jiných případech je
dopravce povinen s vozidlem neprodleně opustit Terminál.
6.5. Na odstavných plochách je zakázáno provádět odbavování cestujících a zavazadel.
7.

Přístupová čipová karta

7.1. Přístupovou (vjezdovou) čipovou kartu (dále jen „čipová karta“ či „karta“) vydávají
PMDP (vydavatel karty). Vydání či vrácení karty, její užívání se řídí smluvním vztahem
mezi vydavatelem karty (PMDP) a dopravcem/uživatelem.
7.2. Dopravce nebo uživatel obdrží odpovídající počet čipových karet, s nahranými přístupy,
které jsou ke smluvenému datu zaktivovány.
7.3. Čipová karta slouží k odbavení u automatického závorového systému při vjezdu nebo
výjezdu z nebo do Terminálu a ke vstupu do provozní budovy. Čipová karta se přikládá
na čtecí zařízení a dispečer Terminálu má k dispozici databázi použití čipové karty
v prostorách Terminálu.
7.4. Čipová karta je nepřenosná mezi dopravci a je zakázáno bez vědomí PMDP čipové
karty dále distribuovat. Přenosnost čipové karty mezi řidiči stejného dopravce je
dovolena.
7.5. V případě ztráty nebo poškození čipové karty je dopravce nebo uživatel povinen
neprodleně tuto skutečnost oznámit dispečerovi v Terminálu nebo na telefonním čísle
dispečinku: 702 225 634. Tato čipová karta bude následně deaktivována a za poplatek
dle ceníku vydavatele karty bude dopravci nebo uživateli vystavena čipová karta nová.
7.6. Pokud dopravce nebo uživatel některé čipové karty nevyužívá nebo byl ukončen
smluvní vztah s Městem (viz smlouva o podmínkách užívání Terminálu), pak karty vrátí
vydavateli karty.
7.7. V případě zneužití čipové karty (použití karty jiného dopravce) jsou PMDP oprávněny
čipovou kartu zablokovat a dopravce nebo uživatel je povinen tuto čipovou kartu
neprodleně vrátit.
8.

Ostatní práva a povinnosti

Dopravce
8.1. Dopravce a jeho řidiči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto DPŘ. Dopravce je
povinen seznámit své zaměstnance (zejména řidiče) se zněním DPŘ. Dopravce a jeho
řidič jsou povinni uposlechnout všech pokynů vydaných službu konajícím dispečerem
Terminálu.
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8.2. Řidič dopravce je povinen řádně zacházet s majetkem a vybavením v celém Terminálu
vč. interiéru provozní budovy. V případě poškození majetku je dopravce povinen
vzniklé škody uhradit za svého řidiče.
8.3. Dopravce předá dispečerovi Terminálu jízdní řád odsouhlasený organizací POVED, a to
nejpozději při podpisu smlouvy s Městem (smlouva o podmínkách užívání Terminálu),
v případě jeho změny do 3 dnů od jeho schválení na dopravním úřadě, za porušení
těchto povinností může dispečer Terminálu zamezit/omezit vjezd dopravci do
Terminálu.
Dopravce je povinen dispečera Terminálu řádně a včas informovat o plánovaných i
mimořádných změnách jím provozované dopravy.
Jízdní řád se předává v elektronické podobě (ve formátu pro Excel nebo v PDF).
Postup při vyvěšení předaného jízdního řádu a příp. jeho odstranění je upraveno v jiném
bodě DPŘ (viz dále Dispečer Terminálu).
8.4. Pro řidiče dopravce, který čerpá bezpečnostní přestávku v Terminálu, je bezplatně
k dispozici WC (je součástí veřejného WC) a místnost v provozní budově určená ke
krátkodobému pobytu řidiče.
Dispečer Terminálu
8.5. Dispečer Terminálu má právo stanovit časové rozpětí pro vjezd a setrvání vozidla
dopravce nebo uživatele v prostorách Terminálu, jakož i určit místo pro zastavení nebo
stání tohoto vozidla.
8.6. Dispečer Terminálu je povinen zajistit vyvěšení platných jízdních řádů předaných dle
bodu 8.3. tohoto DPŘ, a to na příslušných místech a nejpozději den před platností
prvního spoje, který je realizován z nebo do Terminálu.
Dispečer Terminálu je povinen odstranit jízdní řády dopravce den po ukončení platnosti
posledního spoje realizovaného z nebo do Terminálu.
Uživatel, účastník
8.7. Účastník je povinen dodržovat ustanovení tohoto DPŘ a uposlechnout všech pokynů
vydaných službu konajícího dispečera Terminálu, toto neplatí pro příslušníky
integrovaného záchranného systému při výkonu své činnosti dle zvláštních právních
předpisů.
8.8. Účastník je povinen dodržovat obecně závazné předpisy, běžná společenská pravidla a
dobré mravy, zejména se nechová hlučně, neprodukuje hlučně hudbu nebo zpěv,
nepoužívá hlasitě audiovizuální techniku, není ostatním neúnosným způsobem na obtíž
(znečištěné oblečení, zápach atd.).
8.9. Do Terminálu není povolen vstup osobám, a to ani s platnou jízdenkou, které:
a) jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, vzbuzují veřejné
pohoršení nebo oprávněný odpor (např. v páchnoucích šatech), žebrají,
b) provádějí podomní prodej, obtěžují náboženskou, politickou či jinou agitací,
pořádají demonstrace,
c) mohou ohrozit bezpečnost a plynulost dopravy, veřejný pořádek nebo způsobit sobě
či jiným škodu.
8.10. V odůvodněných případech nastalých v Terminálu, zejména dopravní nehoda, úraz,
poškození majetku a při pochybnostech o oprávněnosti užití Terminálu (obsluha
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zastávky), prokazuje řidič autobusu svoji totožnost (řidičský průkaz) dispečerovi
Terminálu, a to na základě ústní výzvy dispečera Terminálu.
Nevyhoví-li řidič výzvě, poskytne dopravce údaje o totožnosti svého řidiče ve lhůtě 2
dnů po obdržení výzvy (telefonicky, e-mail či jiným způsobem) od dispečera
Terminálu.
8.11. Pohyb chodců je v celém Terminálu povolen pouze po komunikacích k tomu určených,
tj. po chodnících a vyznačených přechodech. Pohyb pěších osob v jízdní dráze je
zakázán.
8.12. Použití veřejných WC v Terminálu je zpoplatněno dle ceníku (viz příloha č. 1 DPŘ).
Veřejné WC se nachází v provozním objektu (viz schéma - příloha č. 2 DPŘ).
8.13. V celém Terminálu je zakázáno:
a) kouření (včetně používání elektronických cigaret), používání otevřeného ohně,
požívání alkoholických nápojů, užívání návykových látek, znečišťování prostorů a
poškozování zařízení/ vybavení Terminálu,
b) znečišťovat prostor Terminálu jakýmikoli odpady a ropnými nebo chemickými
látkami. Tříděný a směsný odpad je povoleno vhazovat pouze do nádob k tomu
určených,
c) vybírat odpadky z nádob určených pro vhazování odpadu a jakkoliv manipulovat s
jejich obsahem,
d) pohyb osob na kolečkových bruslích, skateboardech, jízdních kolech, koloběžkách
či obdobných zařízeních (segway atd.),
e) odkládat jízdní kola mimo místa k tomu určená,
f) lehat si kdekoli v Terminálu,
g) ponechávat zavazadla bez dozoru,
h) pokládat zavazadla či jiné předměty tam, kde brání v pohybu ostatním nebo
překážejí při provádění úklidu,
i) jakýmkoliv jiným způsobem bránit v úklidu,
j) jakýmkoliv způsobem zatarasovat nouzové a únikové východy.
8.14. Jen s předchozím písemným souhlasem Města je dovoleno:
a) vykonávat činnosti, které se považují za podnikání,
b) rozdávat letáky, prospekty či tištěné nabídky, vyvěšovat plakáty, prodávat, rozdávat
či nabízet služby, zboží nebo propagační předměty (i zdarma),
c) fotografovat či filmovat pro komerční účely,
d) provádět ankety, marketingové výzkumy, podpisové akce, pořádat sbírky či
charitativní akce apod.
8.15. V prostoru Terminálu se zakazuje volný pohyb zvířat. Pes (s výjimkou služebních,
asistenčních a vodících psů) musí být veden na vodítku nakrátko a mít nasazen
bezpečný náhubek nebo musí být umístěn ve zcela uzavřeném boxu. Vodění psů do
výpravní budovy je zakázáno. Ostatní zvířata musí být umístěna ve zcela uzavřeném
boxu. Přeprava živých zvířat se řídí přepravními podmínkami dopravce.
8.16. Každý je zodpovědný za to, že jeho zvíře neznečistí v Terminálu ostatní osoby či věci
jiného, nezpůsobí škodu jinému, neohrozí provoz dopravy, bezpečnost a zdraví osob a
nebudou ostatním na obtíž.
8.17. Prostor a okolí Terminálu jsou napojeny na městský kamerový systém.
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9.

Platnost a účinnost

Tento DPŘ je platný a účinný od 9. 12. 2018
Přílohy:
1) Ceník.
2) Schéma autobusového Terminálu Hlavní nádraží.

V Plzni dne 30.11.2018

……………………………………………
SVSMP
Ing. Milan Sterly
ředitel SVSMP
na základě pověření v usnesení
RMP č. 1019 ze dne 20.9.2018
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Příloha č. 1 DPŘ - Ceník

Ceník za vjezd do Terminálu
Cena v Kč
(bez DPH)

Položka

120 Kč/vjezd autobusu
(trolejbusu)

Vjezd autobusu (trolejbusu)
Vjezd autobusu (trolejbusu) při plnění veřejné služby v
přepravě cestujících1) na základě smlouvy uzavřené se
statutárním městem Plzní

0 Kč/vjezd autobusu
(trolejbusu)

1) Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.

Ceny jsou uvedeny bez DPH, DPH se připočte dle příslušných zákonných předpisů.

Ceník za použití veřejných WC v Terminálu
Cena v Kč
(vč. DPH)

Položka
1. Použití WC pro ženy

10 Kč/1 použití

2. Použití WC pro muže

10 Kč/1 použití

3. Použití bezbariérového WC

0 Kč/1 použití

4. Použití WC (ženy/muži) pro řidiče
(trolejbusu) vjíždějícího do terminálu

autobusu

0 Kč/1 použití

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Smluvní pokuty
Smluvní pokuta za porušení
smluvní povinnosti

Smluvní povinnost
Uhradit cenu za užívání Terminálu řádně a včas.

0,05 % z fakturované částky
(částka včetně DPH)/den
prodlení

Povinnost informovat dispečera Terminálu o vzniku
události, kdy je důvodný předpoklad, že v jejím důsledku
dojde ke zpoždění nebo zrušení pravidelného spoje.

500 Kč/případ

Příjezdové stání užít jen za účelem vystoupení cestujících a
vyložení jejich zavazadel.

500 Kč/případ
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Prostor příjezdového státní neprodleně opustit po výstupu
cestujících a vyložení jejich zavazadel.

500 Kč/případ

Odjezdové stání užít jen za účelem nastoupení cestujících a
naložení jejich zavazadel.

500 Kč/případ

Povinnost přistavit vozidlo k odjezdovému stání
v přiměřeném časovém předstihu tak, aby odjezd po
řádném odbavení cestujících byl uskutečněn včas a nedošlo
k omezení odbavování předchozího nebo následujícího
spoje vypravovaného ze stejného odjezdového stání.

2000 Kč/případ

Povinnost odstavit vozidlo jen na vyhrazené odstavné ploše
(prostor pro odstav) na určeném odstavném místě a nejdéle
po dobu stanovenou v plánu obsazení odstavných stání.

2000 Kč/případ

Při odstavení vozidla umožnit neomezený průjezd ostatních
vozidel odstavnou plochou a neomezit výjezd vozidel z
odstavných stání.

2000 Kč/případ

Zákaz zastavení i průjezdu v prostoru určeném pro odstav
vozidel PMDP.

2000 Kč/případ

Zákaz provádět na odstavných plochách odbavování
cestujících a jejich zavazadel.

2000 Kč/případ

Zákaz mytí, čištění, oprav a údržby vozidel nad rámec
činností výslovně dovolených v dopravně provozním řádu
(DPŘ), a to v celém prostoru terminálu.

2000 Kč/případ

Zákaz přečerpávání pohonných hmot v prostoru Terminálu,
zákaz znečišťování plochy Terminálu (odpadky,
provozními kapalinami).

2000 Kč/případ

Zákaz couvání mimo nezbytné případy s tím, že v
nezbytných případech musí být bezpečnost couvání
zajištěna pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby ve
smyslu zákona o provozu na pozemních komunikacích.

2000 Kč/případ

Zákaz zbytečně ponechat motor stojícího vozidla v chodu
(platí v celém prostoru Terminálu).

500 Kč/případ
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Příloha č. 2 DPŘ: Schéma autobusového Terminálu Hlavní nádraží

Stanoviště

1
2
3
4

LOSINÁ
ZRUČ-SENEC
STARÝ PLZENEC/LETKOV
CHRÁST/KYŠICE/EJPOVICE

5 KOZOLUPY
6 KRALOVICE
7 VÝSTUPNÍ

