
Dopravně provozní řád (platný od 1. 1. 2015)  
dvůr budovy č.p. 208/I, Klatovy  

K zajištění bezpečného a spolehlivého provozu dopravních prostředků na dvoře 208/I 
v y d á v á, 

Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ 00255661 zastoupené  
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o. zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Plzeň, oddíl C, 

vložka 16877. Klatovy, Dobrovského 148, PSČ 33901. IČO: 26383161 
tento dopravně provozní řád. 

 
 
I. KOMUNIKACE NA DVOŘE 208/I  

1. Dvůr 208/I  je ve smyslu § 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů v kategorii účelové komunikace. 

2. Dvůr 208/I  je podle § 7 odst. 2 výše citovaného zákona v kategorii účelové neveřejně 
přístupné komunikace. Účelové neveřejně přístupné komunikace nejsou přístupné veřejně, ale 
v rozsahu a způsobem, který stanoví správce jako jejich provozovatel.   

 
II. ÚČEL A VĚCNÝ ROZSAH DOPRAVNĚ PROVOZNÍHO ŘÁDU 

1. Dopravně provozní řád stanovuje povinnosti uživatelů dvora 208/I  při pohybu a obsluze 
silničních vozidel.  

2. Dopravně provozní řád je závazný pro všechny účastníky provozu a subjekty, které se pohybují 
na dvoře 208/I  a týká se všech dopravních prostředků motorových i nemotorových.  

3. Cílem dopravně provozního řádu je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se z 
pracovních či jiných důvodů na dvoře 208/I  pohybují.  

4. Se základními pravidly provozu na dvoře 208/I  jsou uživatelé a návštěvníci seznámeni 
prostřednictvím informačních tabulí umístěných u vjezdu do dvora 208/I. 

5. Všichni uživatelé dvora 208/I jsou povinni seznámit se při zahájení činnosti na dvoře 208/I s 
tímto dopravně provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.  

 
 III. ORGANIZACE DOPRAVY 
1. Vjezd do dvora 208/I a výjezd z něj je povolen pouze přes označený vjezd z Pavlíkovy ulice.          

Brána je i vstupem pro pěší.  
2. Vjezd do dvora 208/I  je za účelem zajištění dopravní obslužnosti subjektů (nájemců 208/I) 

povolen pouze se souhlasem správce.  
3. Oprávnění k vjezdu do dvora 208/I  vydává správce v jím schválené grafické podobě.  Oprávnění 

je platné pouze pro období, které je na něm vyznačeno. Správce neumožňuje přenositelnost 
oprávnění na jiné vozidlo. Oprávnění umožňuje uživateli využívat volná parkovací místa na dvoře 
208/I.  Správce vede evidenci vjezdních oprávnění.  

4. Uživatel uhradí poplatek za užívání parkovacího místa 100,- Kč na školní rok (září – srpen)  
5. Parkování je možné pouze na místech k tomu určených, označených vodorovným značením. 

Parkování mimo tato místa bude mít za následek odebrání oprávnění ke vjezdu do dvora.  
6. Zakazuje se rozmnožování, kopírování, šíření a napodobování oprávnění k vjezdu do dvora 208/I 

. Nikdo není oprávněn údaje na oprávnění měnit či doplňovat. Jakékoliv zneužití oprávnění k 
užívání komunikací bude řešeno za asistence Policie ČR.  

7. Účastníci provozu na dvoře 208/I, kteří používají silniční vozidla, jízdní kola apod. jakož i chodci, 
jsou povinni se při provozu řídit zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
a provedeným dopravním značením. Parkování mimo vyznačená parkovací místa je zakázáno. 
Toto omezení platí i pro držitele oprávnění k vjezdu. Jakékoliv porušení tohoto pravidla bude 
řešeno Městskou policií Klatovy a Policií ČR 

8. Řidiči a chodci jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu a 
současně věnovat jízdě a chůzi na dvoře 208/I zvýšenou pozornost. 

9. Nejvyšší dovolená rychlost na dvoře 208/I  je pro: 
- silniční vozidla (automobily, autobusy, motocykly)   10 km/hod 
- zvláštní vozidla a jízdní kola       10 km/hod. 



 
IV. ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI PŘI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI DVORA 208/I 
1.    Nájemci jsou povinni poučit své zaměstnance a klienty o ustanoveních tohoto dopravně 

provozního řádu a vyžadovat jeho dodržování.  
2.    Ustanovení tohoto článku se týkají přiměřeně i řidičů jiných vozidel vjíždějících do dvora 208/I 

(zásobování, údržba). 
 
 V. OBECNÉ ZÁSADY PRO PROVOZ NA KOMUNIKACÍCH 
1. Je zakázáno neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat 

dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat.  
2. Na dvoře 208/I  se jezdí vpravo, chodci jsou povinni používat prostory mimo parkovací místa. 
3. Uživatelé komunikací jsou povinni dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí, bezpečnosti 

práce a požární ochraně. 
4. Mimo vyznačené plochy je zakázáno odstavovat, opravovat a udržovat jakékoliv dopravní 

prostředky. Parkování je povoleno jen na vyznačených parkovacích místech. Řidiči motorových 
vozidel musí při parkování respektovat obecně platné zákony, vyhlášky, pravidla a dopravní 
značení. 

5. Účastníci provozu na dvoře 208/I  odpovídají za technický stav a bezpečný provoz dopravních 
prostředků a zabezpečují provoz podle platných obecně závazných právních předpisů.  

6. Jakékoliv přerušení silniční komunikace (překopy, zúžení, snížení, opravy apod.) bude správcem 
prováděno na základě předchozího upozornění.  

 
VI. ÚDRŽBA, OPRAVY DVORA 208/I 
1.    Způsobí-li účastník provozu poškození nebo znečištění dvora 208/I, které způsobí nebo může 

způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, je povinen znečištění nebo poškození svým 
nákladem odstranit nebo zajistit neprodleně jeho odstranění.                                                                            
Nestane-li se tak, je povinen uhradit správci náklady spojené s odstraněním znečištění a s 
uvedením pozemní komunikace do původního stavu. V případě, že poškození nebo znečištění 
komunikace způsobí pracovník, zaměstnanec nebo obchodní partner nájemce, odpovídá za 
uvedení komunikací do původního stavu tento subjekt. 

2.    Za udržování dvora 208/I odpovídá správce. Běžný úklid komunikací, včetně sněhu, náledí a 
posypu, zajišťuje osoba pověřená správcem. 

3.    Správce neodpovídá ani neručí za škody způsobené na vozidlech nebo majetku v prostorech 
dvora 208/I. 

 
 VII. POSTUP PŘI NEHODÁCH MOTOROVÝCH VOZIDEL 
1.     Při dopravní nehodě na komunikacích uvnitř dvora 208/I bude postupováno dle zákona č. 

361/2000 Sb. Účastníci dopravní nehody jsou povinni bez odkladu nahlásit tuto skutečnost 
správci.  

2.     Při dopravní nehodě je každý účastník nebo svědek povinen setrvat na místě do příchodu Policie 
ČR (vyžadují-li to příslušná zákonná ustanovení) nebo se na místo vrátit po poskytnutí nebo 
přivolání pomoci nebo ohlášení nehody.  

 
VIII. DOHLED VE DVOŘE 208/I 
1.    Dohled při provozu ve dvoře 208/I a zajištění obecné bezpečnosti zajišťuje Městská policie města 

Klatovy a Policie ČR. 
 
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
1.    Tento dopravně provozní řád schválila RM dne 16.12.2014 a  nabývá účinnosti dnem 1.1.2015. 
2.    Správce si vyhrazuje právo tento dopravně provozní řád měnit nebo doplňovat dle potřeby. 
3.    Dopravně provozní řád je vždy v aktuálním znění přikládán ke smlouvě a je zveřejněn na 

webových stránkách SNK. 
 

 



                                                                                                                          

 


