Obec Rudná pod Pradědem

Provozní řád autobusových zastávek v Rudné pod Pradědem
Rozhodnutím starosty obce Rudná pod Pradědem je č. 1/2013 ze dne 28.11.2013
je vydáván tento
PROVOZNÍ ŘÁD
1. tento provozní řád je vydáván pro autobusové zastávky v Rudné pod Pradědem ve
vlastnictví obce a prostor kolem těchto zastávek v rozmezí 5m před, za a kolem staveb
nacházejících se na:
parc.č.1925 k.ú. Stará Rudná – autobusová zastávka „Rudná Dolní“
parc.č.1928/3 k.ú. Stará Rudná – autobusová zastávka Rudná Kulturní dům
parc.č. 335/1 a 309/3 k.ú. Stará Rudná - autobusové zastávky Rudná Horní v obou směrech
2. Autobusové zastávky slouží výhradně osobám,
které zde čekají na příjezd autobusu
osobám, které zde zajišťují údržbu, opravy, úklid nebo jiné činnosti, které nařídil vlastník, tj. obec
Rudná pod Pradědem a to vždy pouze po dobu nezbytně nutnou.
3. Na autobusových zastávkách je zakázáno:
kouřit – zákaz je v souladu se zákonem č. 379/2005Sb., o opatřeních k ochraně před škodlivinami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů
požívat alkoholické nápoje a jiné omamné a psychotropní látky – zákaz je v souladu s OZV č.
ničit zařízení a a vybavení autobusové zastávky
zdržovat se zde za jiným účelem, než je uveden v odst. 2) tohoto provozního řádu.
4. Každá osoba, která se v souladu s odst. 2) tohoto provozního řádu zdržuje na autobusové a
ve vymezeném území je povinna dodržovat zásady slušného chování a obecně platné
předpisy, zejména bezpečnostní a protipožární.
5. Tento provozní řád stanovuje provozní dobu autobusových zastávek takto:
Pondělí – pátek
od 4:30 hod do 18:00 hod
Sobota – neděle
od 4:30 hod do 18:00 hod
Mimo uvedenou provozní dobu je vstup a zdržování se ve vymezeném okolí zastávek
zakázán.
6. Porušení tohoto provozního řádu bude postihováno podle zákona č. 200/1990Sb., o
přestupcích v platném znění.
7. Tento provozní řád nabývá platnosti dnem vydání.
V Rudné pod Pradědem dne 28.11.2013

Radomír Tománek
starosta obce v.r.

