Dopravně provozní řád areálu Dřevodíla Rousínov
K zajištění bezpečného a s právy správce i ostatních oprávněných uživatelů areálu souladného
provozu dopravních prostředků na pozemních komunikacích v areálu Dřevodíla Rousínov (dále jen
„areál“)
v y d á v á,
Dřevodílo Rousínov, Výrobní družstvo, se sídlem Lípová 1242/2b, 683 01 Rousínov, IČ: 00030597
(dále jen „správce“) jako provozovatel pozemních komunikací v areálu tento dopravně provozní řád.

I. KOMUNIKACE V AREÁLU
1. Pozemní komunikace v areálu jsou ve smyslu § 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů v kategorii účelové neveřejně přístupné komunikace,
tedy rozsah a způsob přístupu na ně stanoví správce jako jejich provozovatel.

II. ÚČEL A VĚCNÝ ROZSAH DOPRAVNĚ PROVOZNÍHO ŘÁDU
1. Dopravně provozní řád stanovuje povinnosti oprávněných uživatelů pozemních komunikací, tj.
vlastníků nemovitostí nacházejících se v areálu, jejichž právo užívat tyto pozemní komunikace
vzniklo na základě příslušné smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené se správcem, a to
v rozsahu a za podmínek tam stanovených (dále jen „oprávnění uživatelé areálu“). Kategorie
oprávněných uživatelů areálu dále zahrnuje též osoby, které se za účelem vykonání návštěvy
oprávněného uživatele areálu v tomto areálu se souhlasem správce v souvislosti s obsluhou
vozidla pohybují.
2. Dopravně provozní řád je závazný pro všechny účastníky provozu a subjekty, které se pohybují
v areálu (včetně pěších osob), a týká se všech dopravních prostředků motorových i nemotorových
a všech zařízení sloužících vnitřní dopravě a to jak na pozemních komunikacích tak i na
zpevněných a manipulačních plochách.
3. Cílem dopravně provozního řádu je zajistit bezpečnou a s právy správce i ostatních oprávněných
uživatelů areálu nijak nekolidující dopravu, resp. dopravní obslužnost nemovitostí v areálu se
nacházejících a současně i ochranu zdraví všech osob, které se z pracovních či jiných důvodů v
areálu pohybují.
4. Se základními pravidly provozu v areálu jsou oprávnění uživatelé pozemních komunikací v areálu,
resp. další osoby, které se souhlasem správcem v areálu pohybují, seznámeni prostřednictvím
informačních tabulí umístěných u vjezdu do areálu.
5. Všichni uživatelé pozemních komunikací v areálu jsou povinni seznámit se při zahájení činnosti v
areálu s tímto dopravně provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

III. ORGANIZACE DOPRAVY
1. Vjezd do areálu a výjezd z něj je povolen pouze přes označené stanoviště - hlavní vjezdovou
bránu umístěnou na hranici areálu, tedy v místě, kde veřejně přístupná pozemní komunikace
přechází v účelovou neveřejně přístupnou komunikaci v majetku správce, prostřednictvím které je

zajištěna dopravní obslužnost nemovitostí oprávněných uživatelů areálu. Tato hlavní vjezdová
brána je i brankou pro pěší. Provozní doba hlavní vjezdové brány je průběžně dle potřeby
aktualizovaná. Platný stav je k dispozici na bráně, případně u správcem pověřené osoby. Správce
si vyhrazuje právo měnit organizaci dopravy tak, aby byla dopravní obslužnost areálu zajištěna co
nejefektivněji.
2. Vjezd do areálu je vyznačen informativními svislými dopravními značkami. Vjezd do areálu je
povolen pouze se souhlasem správce za účelem zajištění dopravní obslužnosti, provozů a
zásobování subjektů v areálu. Provoz uvnitř areálu bude dále regulován formou oplocení a dále
závorami oddělujícími části areálu nezatížené služebnostmi průjezdu a průchodu, resp. skladování,
odkládání a parkování, zřízenými ve prospěch určitých smluvně vymezených oprávněných
uživatelů, od částí areálu takto zatíženými.
3. Užívání komunikací v areálu je zpoplatněno a to formou úhrady ceny za nepřenosnou vjezdní kartu
(čip), kterou vydává správce v jím schválené grafické podobě, a to každému z oprávněných
uživatelů areálu na základě osvědčení důvodu k jejímu využití (např. u dodavatelů či zákazníků
subjektů v areálu kopií prvotních dokladů o dohodnutém či realizovaném obchodním styku s daným
subjektem v daném období). Vjezdní karta slouží k zajištění přístupu do areálu i v čase mimo
provozní dobu hlavní vjezdové brány a dále k obsluze (otevření) závor v oprávněném rozsahu.
Oprávnění je platné pouze pro období, které je na něm vyznačeno. Oprávnění je majetkem
správce a je uživateli zapůjčeno pro zajištění přístupu a užívání komunikací. Správce vede
evidenci takto vydaných vjezdních oprávnění. Cenu zapůjčení vjezdní karty pro období, které je na
ni vyznačeno, stanoví správce v aktuálním ceníku. Prostředky správcem zinkasované za zapůjčení
každé vjezdní karty budou použity na správu a údržbu systému provozu dopravních prostředků
v areálu. Subjekty v areálu, které prostřednictvím využívání pozemních komunikací v souladu
s příslušnou smlouvou o zřízení věcného břemene (služebnosti) a tímto řádem zajišťují dopravní
obslužnost svých provozů a nemovitostí, úhradou ceny za zapůjčení vjezdních karet pro sebe, své
zaměstnance, obchodní partnery a další návštěvy, zároveň plní svou zákonnou povinnost nést
náklady na správu a údržbu věcí nezbytných pro výkon svých oprávnění (služebností), a to
v poměru dle rozsahu využívání pozemních komunikací v areálu (daného počtem zapůjčených
vjezdních karet).
4. Zakazuje se rozmnožování, kopírování, šíření a napodobování oprávnění k užívání komunikací v
areálu. Nikdo není oprávněn údaje na oprávnění k užívání komunikací (vjezdní kartě) měnit či
doplňovat. Služba na branách je oprávněna zadržet každé padělané, pozměněné či zneužité
oprávnění k užívání komunikací. Správce není povinen vydávat nové oprávnění k užívání
komunikací za oprávnění ztracené, zničené, odcizené či poškozené.
5. Všichni oprávnění uživatelé areálu jsou při používání silničních vozidel povinni dodržovat pravidla
stanovená zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a v areálu umístěná
dopravní značení.
6. Provoz na pozemních komunikacích v areálu je regulován svislým a vodorovným dopravním
značením. Ke svislému dopravnímu značení uvnitř areálu se používají značky stanovené přílohou
k zákonu č. 361/2000 Sb, včetně semaforů. Kontrolu a údržbu dopravního značení zajišťuje
správce areálu.
7. Při přepravě nebezpečných chemických látek a přípravků jsou oprávnění uživatelé areálu povinni
dodržovat zejména ustanovení zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických
přípravcích, zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a Vyhlášky Ministerstva zahraničí ČR o
Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

8. Řidiči a chodci jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu a
současně věnovat jízdě a chůzi v areálu zvýšenou pozornost.
9. Nejvyšší dovolená rychlost na pozemních komunikacích v areálu je pro:
- silniční vozidla (automobily, motocykly) do 3,5 t …………… 20 km/hod,
- ostatní vozidla nad 3,5 t ………….. 10 km/hod.
Vozidlům do 7,5 t a/nebo okamžité délky včetně nákladu do 12m je umožněn vjezd pouze do části
směrem k nemovitostem manželů Minaříkových.
Vozidlům nad 7,5 t a/nebo okamžité délky včetně nákladu větší než 8m nebude z kapacitních
důvodů (pro nedostatek místa pro bezpečnou a s právy třetích osob nekolidující obsluhu a
manipulaci s těmito vozidly) umožněn bez předchozího souhlasu správce vjezd do části areálu
regulované i) dopravní značkou Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje
8 metrů a ii) oplocením, v obou případech fakticky vymezujícími práva služebností zřízená ve
prospěch určitých oprávněných uživatelů areálu.
V případě potřeby průjezdu vozidla o hmotnosti nad 7,5t, nebo nad 8m délky, je nutné oznámit
záměr a termín takového průjezdu nejméně 3 dny předem na email správce: info@drevodilo.cz.
Nesdělí-li Dřevodílo nejpozději 24 hodin před uvedeným termínem svůj nesouhlas, platí, že je dán
souhlas s průjezdem. Dřevodílo si vyhrazuje právo zpoplatnění takového vjezdu a to částkou 300
Kč za průjezd vozidla.

IV. OBECNÉ ZÁSADY PRO PROVOZ NA KOMUNIKACÍCH V AREÁLU
1. Veškeré komunikace musí být průjezdné a sjízdné. Oprávnění uživatelé areálu jsou povinni
komunikace užívat v souladu s jejich účelem tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení a
především, aby svým užíváním nezasahovali do práv a oprávněných zájmů ostatních oprávněných
uživatelů areálu.
2. Na komunikacích je zakázáno stát, parkovat, ošetřovat nebo opravovat jakékoliv dopravní
prostředky, s výjimkou míst k tomu vymezených vodorovným dopravním značením. Další výjimku
může v mimořádných případech povolit osoba pověřená správcem, která rovněž na náklady
žadatele zabezpečí opatření pro bezpečný, plynulý a nijak s právy ostatních oprávněných uživatelů
nekolidující provoz v předmětné lokalitě.
3. Na komunikacích se nesmějí skladovat žádné materiály, stroje zařízení apod., které by tvořily
překážku silničního provozu, opět s výjimkou míst k tomu vymezených vodorovným dopravním
značením. V případě výjimky povolené pověřenou osobou musí být zajištěn bezpečný, plynulý a
nijak s právy ostatních oprávněných uživatelů nekolidující průjezd příslušným místem.
4. Je zakázáno neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat
dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat.
5. Mimo vymezené a vyznačené plochy je zakázáno parkovat, odstavovat, opravovat a udržovat
jakékoliv dopravní prostředky. Řidiči motorových vozidel musí při parkování respektovat obecně
platné zákony, vyhlášky, pravidla a dopravní značení v areálu. V případě parkování svých vozidel
musí řidiči respektovat zejména soukromý majetek. Nesmějí parkovat na vyznačených soukromých
parkovištích u budov bez souhlasu vlastníka parkoviště.

6. Účastníci provozu na pozemních komunikacích v areálu odpovídají za technický stav, bezpečný
provoz dopravních prostředků a zabezpečují provoz podle platných obecně závazných právních
předpisů. Vlastníci či uživatelé nemovitostí v areálu odpovídají za to, že jejich dopravní prostředky
řídí a obsluhují pouze osoby oprávněné či profesně způsobilé disponující příslušným řidičským
oprávněním. Toto ustanovení platí i pro jakékoliv osoby, které jsou účastníky provozu na
pozemních komunikacích v areálu.
7. Účastníci provozu na pozemních komunikacích v areálu jsou povinni se chovat tak, aby byl zajištěn
trvalý příjezd a přístup ke všem objektům, podzemním a nadzemním hydrantům a dalším věcným
prostředkům požární ochrany v areálu.
8. Každý je povinen respektovat zákazy vstupů či vjezdů do prostor takto označených.

V. ÚDRŽBA, OPRAVY KOMUNIKACÍ V AREÁLU
1. Každý účastník provozu na komunikacích v areálu odpovídá za případnou škodu na účelových
komunikacích nebo jejích součástech a příslušenství, kterou způsobí. Stejně tak odpovídá za
škodu, kterou takto případně způsobí na majetku třetích osob.
2. Způsobí-li účastník provozu poškození nebo znečištění komunikací v areálu, které způsobí nebo
může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, je povinen znečištění nebo poškození svým
nákladem odstranit nebo zajistit jeho odstranění a to v případě znečištění nejpozději do 24 hodin a
v případě poškození dle jeho povahy nejpozději do 14-ti dnů, 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 subjektu provádějícího v areálu podnikatelskou nebo jinou
činnost odpovídá za uvedení komunikací do původního stavu tento subjekt.
3. Za udržování a drobné opravy komunikací v areálu odpovídá správce. Běžný úklid komunikací,
včetně sněhu, náledí a posypu zajišťuje osoba pověřená správcem.
4. Správce neodpovídá ani neručí za škody způsobené na vozidlech nebo majetku v prostorech
areálu.

VI. DOHLED V AREÁLU, SLUŽBA NA BRANÁCH
1. Dohled při provozu v areálu, zejména dodržování tohoto dopravně provozního řádu, resp.
dopravního značení v areálu zajišťuje služba pověřená správcem, s pravidelným stanovištěm
v sídle správce. Výhradně za účelem zvýšení efektivity tohoto dohledu bude v areálu provozován
též kamerový systém se záznamem, jehož provozování výhradně pro tyto účely a za dodržení
všech zákonných podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bere tímto
každý z uživatelů na vědomí a souhlasí s ním.
2. Služba upozorňuje správce na zvlášť závažné závady při dodržování ustanovení tohoto dopravně
provozního řádu a porušování pravidel provozu na pozemních komunikacích.
3. Každý, kdo se nachází v areálu, je za účelem dodržování tohoto dopravně provozního řádu
povinen sdělit a prokázat účel svého působení v areálu a podrobit se dle potřeby rovněž kontrole
stavu nákladu a vozidla, jakož i strpět monitorování a pořizování záznamů o svém pohybu v areálu,

a to výhradně pro účely dohledu nad dodržováním těchto pravidel, resp. k uplatnění přiměřených
prostředků k nápravě jejich jakéhokoli porušení.
4. Služba je správcem pověřena zabránit jakémukoli protiprávnímu jednání v prostorech areálu.
Služba je povinna zabránit vstupu do areálu osobám, které k tomu nejsou oprávněné, popř. se
chovají nepřístojně a závadně (např. pod vlivem omamných látek, agresivní vystupování apod.).
Jednotlivé případy řeší služba v rámci svých pravomocí ve spolupráci se správcem.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dopravně provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2021.
2. Správce si vyhrazuje právo tento dopravně provozní řád měnit nebo doplňovat dle potřeby.
3. Dopravně provozní řád je vždy v aktuálním znění zveřejněn na webových stránkách správce
www.drevodilo.cz.
4. Pověřenou osobou ve věcech tohoto dopravně provozního řádu je za správce pan Michal Navrátil,
tel. 513 033 036
V Rousínově dne 31.12.2020

Michal Navrátil
Dřevodílo Rousínov, Výrobní družstvo

