
HEJTMAN JlHOMORAVSKÉHO KRAJE
Žerotínovo nám. 3, 60182 Brno

....... _.._._----_ .._ _--------
č. j.: JMK 45136/2020 Sp. zn.: S· JMK 45136/2020 Bmo

ROZHODNUT(

o naPllllnl regulilC8zp6sobu UzenI a organlzaat dopravy

Podle ust. § 21 odst 2 plsm. b) zákona č. 241(2000 Sb., o hospodá7ských opatreníell pro krl,.lwé stavy
a o změně některých l~konCJ, ve zněnl poldl!j~lch ple!lpls6. a v nšvaznostl na ust. § 29 odsr. 4 a §31 odst. 3

pl$m. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém rlzenl a o změně nekterych zákonO (krlzo'i zákon), ve zněnl
pozdějších pfedplsO a v souvISlosti s nouzo.tým stavem, který byl vyhláJen usnesením Vlády české republiky
ze dne 12. brezhá 2020~. 194 na územl'České republiky 1. d6vodu nhrofP.n! zdraví v souvislost: s prokázáním
vYs!(ytu korOt1avlru (označovaný jako SARS CoV-l),

naflzujl ve sprivnlm obvodu Jlhomorav$kého kraje resulacl zpClsobu fíz~ní •• orpnlzace dopr..vv dle
plftohy tohoto rozhodnuti s účinnost! od 17. bl'ezna 2,020 do ukončenI krizového stavu nebo do odvolánt

OdůvodněnI

Zavedeni regulace v dopravě je nařízováno z dllvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného Odvr~cenl
nebézpečl ohrožení životó, zdr~vf a majetku pbyvatel v souvislosti s trvánhl1 vý~e uvedeného k(íl()V~h()
stavu.

Poučeni

Proti tomuto rozhodnuti nenl dle ust. § 27c zákona č.241/2000 Sb., o hosPDdá/ských o pati'eních pro
krllÓ\/éstavy ve znělil pozděj!lch predpisu, pflpuStné odvolánI.

za katdý jednotlivý prlpad nesplněni regulaČlllch opatrenl lze dle liSt. § 25 odst. 2 písmo b) zákona č.

241/2000 Sb., o hospodál'skych opatřenlch pro krizové stavy a ° lTIlěn,; některých zákonO, ve 7nMI
pozdéJ~Ch predplsCt, ulo!lt fyz1cké osobépokutu do výše 20 000 Kč.

Za každý jednotlivý ptlpad nesplněni regulačních Opatfenllze dle § 253 Odst. 2 plsm. b) zákótla č. 241/2000
Sb., o hospodáfských opatfenlch pro krizové stavy a o změně některých zákonu, ve znění pozdějYch
predpisú ulo!it právl,lck~ nebo pQQnikajlci fyzicke osobě pokutu a! do "Ý~e 5 000 000 Kč.

Toto rozhodnuti nabývá účinnosti dne 17. března 2020 v 00:00 hodin.
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Počet listů rozhodnuti: 1
Počet prRoh/list6 pllloh: 2/2
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Příloha llslo: 1 k č.j.: JMK 45136/2020

Resu1ačnl opatfenl v dopravě podle § 21 odst. 5 zákolla f. 241/201D Sb., o ho5podá1ský,h o~t1enfch pro
krlrOll~ stavy a o změn6 nikterý,h zákona. ve zninl pozd6jUch pl'alplsO

Veřejn6 linkov~ doprava (včetně městské autobusové dopravy) zal'azené do lOS JMK (Integrovaného
dopravnfho systému Jlhomoravského kraje). pro územ! lOS JMK:

1. Zakazuje se nástup prednfmi dveřmi ve všech vozidlech za/azených do lOS JMK (Integrovaného
dopravnlho systému Jlhomoravského kraje).

2. Cestujlcf budou nastupovat a vystupovat druhými (prlpadně dalšlml) dve1mI, s tím, že toto opatření se
nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi,

3. Cestujlcl nebudou odbaveni ridlčem ani odbavovacfm zařízenlm ve vozidle. JI! zakoupené kupóny (jlzdnl
doklady) nebudou cestujfcl ve vozidle označovat.

4. Prvnl dvojice sedadel za fidičem po obou stranách vozidla mu sl zůstat neobsazené a dopravce tato
sedadla zabezpečl proti obsazenI.

5. Dopravce zajisti označeni prednlch dwl'f ve vozidle zákazem vstupu a plednl ochranný prostor vozidla
zabezpečl proti vstupu cestuJfclch.

Rt& se režim zestávek na znamenl, na každé obsluhované zastávce v lOS JMK vozidlo zastav!, s dm, že Je-II
to technicky možné, dojde k dálkovému otevření dveI'f pro výstup a nástup cestujlcích.

RegulaČRI opatlenl se vyhlduJf na dobu od 17. března 2020 do ukonlenll<rizového stavu nebo do odvoláni.
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