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Hejtman Plzeřiského kraje

Ing. Josef Bernard

Plzeň '16. 03. 2020

V souladu s ustanovením § 21 odst. 2) pism. b) zákona č. 241/2000 Sb.
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, v platném zněni

NAŘIZUJI

komu:

ČSAD autobusy Plzeň a.s.
se sídlem: V Malé Doubravce 27, 312 00 Plzeň
l(,O: 48362611

České dráhy, a.s.
se sídlem: Nábřeží L. Svobody 1222, 1 1015 Praha 1
IČ:O. 70994226

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.
se sídlem: Denisovo nábřeži 920/'12, Východní Předměsti, 301 00
Plzeň

IČO: 25220683

Autobusová doprava - Míroslav Hrouda s.r.o.
se sídlem: Bezručova 244, 338 08 Zbiroh
IČO: 25166522

Autobusy Karlovy Vary, a.s.
se sídlem: Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary
l(,O 25332473

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
se sídlem: Pod Hájem 97, 267 0l Králův Dvúr
IČO: 25620886

Město Blovice

se sidlem:

l(,O:

GW Train Regio a.s.
se sidlem:

IČO:

Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
00256455

U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov
28664116



Obec Chanovice

se sídlem:
IČO.

Chanovice č.p. 36, 341 0l Horažd'ovice
00255556

Město Kašperské Hory
se sídlem:
IČO:

Náměstí 1 , 34'l 92 Kašperské Hory
00255645

VATRA Bohemia, spol. s r.o.
se sídlem: Májóvá 630, 331 41 KraloVice
IC,O: 25236091

ANEXIA BUS s.r.o.
se sídlem:

IčO:
Lubenská 1588, 269 01 Rakovník
05661692

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
se sídlem: České Budějovíce 6, Žižkova tř. l9al4/'la
IčO: 26060451

ČSAD STTRANS a.s.
S€3 sídlem:

IČO:
Strákoníce I, U Nádraží 984
25198688

y souyislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Víádou ČR dne 12. 3. 2020 za použití
zmocnění ad. § :21 odst. 5) zákona č. 24al/2000 Sb. o hospodáí'ských opatřenich pro
krizové stavy, v platném znění,

regulačrí opatření v dopravQ

kterými se měíí způsob řízení El organízace dopravy:

i. Veřejná linková ďoprava:
(1)Zakazijje se nástup a výstup předrrími dvíeřmí ve všech vózidlech

zarazených v IDP(vozidla jsou označená íogem Integrované dopravy
Plzeňska IDP).

(2)Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně daíšírni)
dveřmi, s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedríěmi
dveřmí.



(3)Cestujíci nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle.
Již zakoupené kupóny (jizdní doklady) nebudou cestujíci ve vozidle
oznaČovat.

(4)Dopravce zajisti označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a
výstupu a předni ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu a výstupu
cestujících.

II. Městská hromadná doprava na území měst Plzeň, Rokycany, Domažlice,
Klatovy, Stříbro, Tachov:

(1 )Zakazuje se nástup a výstup přednimi dveřmi ve všech vozidlech MHD.
(2)Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími)

dveřmi, s tím, že toto opatřeni se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi
dveřmi.

(3)Cestující nebudou odbaveni řidičem (doplňkový prodej jízdních dokladů u
řidiče je zrušen).

(4)Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a
výstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu a
výstupu cestujících.

iii. Drážní linková doprava:
(1 )Nařizuje se provést opatření k minimalizaci styku cestujících s personálem

dopravce.
(2)Cestující nebudou odbaveni personálem dopravce ve vozidle.

Změna způsobu řízení a organizace dopravy se týká všech dopravců poskytujicích
výkony na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území
Plzeňského kraje.

Ruší se režim zastávek na znamení, na každé obsluhované zastávce v Plzeňském
krají souprava či vozidlo zastaVí, s tím, že je-li to technicky možné, dojde k dálkovému
otevření dveří pro výstup a nástup cestujících.

Regulační opatření se vyhlašují na dobu od 16. 03. 2020 12:00 hod do 24.03.2020
06:00 hod

Odůvodněni

DŮvodem k vyhlášení tohoto nařízeni hejtmana je ohrožení zdraví obyvatelstva v
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území
České repub!iky.



Poučeríí

(1)Při úhradě nákladů spojených s použitím regulačního opatření. včetně zvýšených
nákladů, které by právnické nebo podnikajíčí fyzické osobě jinak nevznikly, se
postupuje podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona o hospodářských opatřeních

(2)Za každý jednotlivý případ nesplnění regulačnich opatřeni Ize dle § 25a zákona o
hospodářských opatřeních uložit právnické nebo podnikajíci fyzické osobě pokutu
až do výše 5.000.000 Kč

(3)Za nesplnění regulačnich opatření vyhlášených ve správním obvodu Plzeňského
kraje rnůže být uložena pokuta podle § 25 odst. 4) zák. č. 241/2000 Sb.
a) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě až do výč;,e 5 000 000 Kč.
b) fyzické osobě pokutu až do výše 20.000 Kč.

(4)Za stavu oíírožení státu nebo válečného stavu může být uložena pokuta až do výše
dvojnásobku částky.

(5)Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 16. 03. 2020 v 12:00 hod.
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Ing. Josef Bernard
h'ejtman Plzeňského kraje


