Martin Půta
hejtman

Liberec 23. 03. 2020

NAŘÍZENÍ
hejtmana Libereckého kraje

č. 9/2020/COV19
o regulačních opatřeních v dopravě
V souladu s ustanovením § 21 odst. 2) písm. b) zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové
stavy, v platném znění
NAŘIZUJI

komu:
ČSAD Liberec, a.s.
Sídlo: České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Identifikační číslo: 25045504
BusLine LK s.r.o.
Sídlo: Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily
Identifikační číslo: 05666384
ČSAD Česká Lípa a.s.
Sídlo: Rotavská 2656/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Identifikační číslo: 25497987
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
Sídlo: Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr
Identifikační číslo: 25620886
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COMPAG CZ s.r.o.
Sídlo: V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň
Identifikační číslo: 62241630
KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí
nebo ve zkratce: KAD spol. s r.o.
Sídlo: Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí
Identifikační číslo: 49812947
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Sídlo: Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 46171
Identifikační číslo: 47311975
BusLine MAD Česká Lípa s.r.o.
Sídlo: Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily
Identifikační číslo: 05666112
BusLine MHD Jablonecko s.r.o.
Sídlo: Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily
Identifikační číslo: 07782608
České dráhy, a.s.
Sídlo: Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015
Identifikační číslo: 70994226
ARRIVA vlaky s.r.o.
Sídlo: Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo: 28955196
Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka
Sídlo: Oldřichovská 696, 463 34 Hrádek nad Nisou
Identifikační číslo: 29018889

v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 za použití zmocnění
ad. § 21 odst. 5) zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, v platném znění
regulační opatření v dopravě
kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy:
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i.

Veřejná linková doprava:
(1) Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených v IDOL (vozidla jsou
označená logem IDOL).
(2) Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi, s tím, že toto
opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
(3) Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Kupóny (jízdní
doklady) již zakoupené, nebudou cestující ve vozidle označovat.
(4) Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor
vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

ii.

Městská hromadná doprava na území měst Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Turnov:
(1) Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených v IDOL (vozidla jsou
označená logem IDOL).
(2) Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi, s tím, že toto
opatření 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 přední ochranný prostor
vozidla zabezpečí proti vstupu 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, poskytujících výkony na základě smlouvy
o veřejných službách v přepravě cestujících na území Libereckého kraje.
Ruší se režim zastávek na znamení, na každé obsluhované zastávce v Libereckém kraji 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 24. 03. 2020 06:00 hod do ukončení nouzového stavu
vyhlášeného Vládou ČR dne 12. 3. 2020, včetně jeho případných prodloužení.
Odůvodnění
Důvodem k vyhlášení tohoto nařízení hejtmana je ohrožení zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky.

(1)
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Poučení
Při poskytování náhrad za omezení vlastnického práva a náhrad věcné škody vzniklé při činnosti orgánů
provádějících krizová opatření se postupuje podle ustanovení § 35 a § 36 krizového zákona. Peněžní
náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti
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(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož
důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu.
Při úhradě nákladů spojených s použitím regulačního opatření, včetně zvýšených nákladů, které by
právnické nebo podnikající fyzické osobě jinak nevznikly, se postupuje podle ustanovení § 21 odst. 4
zákona o hospodářských opatřeních.
Za každý jednotlivý případ nesplnění regulačních opatření lze dle § 25a zákona o hospodářských
opatřeních uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 5.000.000 Kč.
Za nesplnění regulačních opatření vyhlášených ve správním obvodu Libereckého kraje může být uložena
pokuta podle § 25 odst. 4) zák. č. 241/2000 Sb.
a) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě až do výše 5 000 000,--Kč.
b) fyzické osobě pokutu až do výše 20.000, --Kč.
Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku částky.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 23. 03. 2020.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
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