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Tento služební příkaz určuje pravidla pro odbavování cestujících na zastávce „Dolní 
Lhota osada“ směr „Vřesinská“ pro autobusy NAD a to s okamžitou platností.  

 

Pravidla pro odbavení cestujících 

 Autobusy NAD zastaví vždy čelem vozidla u přenosného označníku, který je umístěn 5,6m za 
přístupový chodník na panelu vedle komunikace. 

 Při mimořádné výluce vyhlášené DDD, kdy není použit provizorní označník, zastaví řidič 

čelem vozu u nasprejované značky na panelu. 

 Pro výstup a nástup do vozidla mohou být použity pouze 2. dveře autobusu. 
 Informace pro cestující o omezeném nástupu a výstupu budou vyhlašovány automaticky 

hlášením ve vozidle. 

 Ve vozidlech budou pro mimořádnou výluku od pátku 16. 9. 2016 v odklonových trasách 
nahrány data pro NAD za linku č. 5, ve kterých je toto hlášení zapracováno. 

 Je zakázáno na této zastávce odbavovat cestující všemi dveřmi. 

 

Úkoly pro řidiče 

 Řidiči NAD za linku č. 5 budou otevírat na zastávce pouze 2. dveře 

 Řidiči NAD za linku č. 5 budou v případě nefunkčního hlásiče informovat cestující o 

omezeném nástupu a výstupu na této zastávce 

 

Úkoly pro útvary 

 

oddělení dopravní dispečink (DDD) 

 zabezpečí splnění tohoto služebního příkazu 

 

středisko doprava tramvaje Mor. Ostrava (DTO), tramvaje Poruba (DTP) 

 zajistí seznámení řidičů s tímto služebním příkazem 

 

středisko doprava autobusy Hranečník (DAH) a autobusy Poruba (DAP) 

 zajistí seznámení řidičů s tímto služebním příkazem 

 


