
DOPRAVNĚ – PROVOZNÍ ŘÁD 
vnitřního areálu 

společnosti SILASFALT s.r.o. 
 

Platný pro všechny provozovny společnosti: Ostrava-Kunčice, Šenov u NJ, Zádveřice, 
Valašské Meziříčí, Staré Město u FM, Smolín, Česká. 

 
 
1. Základní ustanovení 

1.1. Dopravně-provozním řádem (dále jen DPŘ) jsou, v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, vymezena pravidla 
užívání a zajištění bezpečného provozu dopravních prostředků a pohybu osob po 
komunikacích vnitřního areálu, které jsou ve vlastnictví nebo v nájmu společnosti 
SILASFALT s.r.o. (dále jen společnosti). 

1.2. Vnitřním areálem se rozumí ta část areálu společnosti, která začíná vstupem hlavní 
vrátnicí či průjezdem branou. 

1.3. Ustanovení DPŘ jsou závazná pro všechny subjekty, které se pohybují ve vnitřním 
areálu společnosti. 

1.4. DPŘ platí pro dopravní a manipulační prostředky motorové i nemotorové a všechna 
technická zařízení sloužící k dopravě materiálu a osob a samohybné pracovní a jiné 
stroje. 

1.5. DPŘ je vyvěšen ve vrátnicích a povinnost řídit se jeho ustanoveními platí pro 
všechny uživatele komunikací ve vnitřním areálu společnosti. 

 
2. Organizace dopravy 

2.1. Účastníci provozu na komunikacích ve vnitřním areálu společnosti, kteří používají 
silniční vozidla, multikáry, motocykly, traktory, motorové vozíky, jízdní kola apod., 
jakož i chodci, jsou povinni se řídit při provozu zákonem č. 361/00 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, vyhláškou č. 30/2001 Sb., ČSN 26 8805 o provozu 
manipulačních vozíků, tímto DPŘ a dalšími příslušnými předpisy. 

2.2. Nejvyšší dovolená rychlost na komunikacích: 
- silničních vozidel (os. a nákladní automobily, traktory a multikáry) 15 km/h 
- motorových vozíků se spalovacím motorem 15 km/h 
- motorových vozíků akumulátorových 10 km/h 
- ostatních prostředků (nakladač, zvedací stroje apod.) 10 km/h 

2.3. Nakladač v technologii má přednost před všemi dalšími druhy doprav a chodci. 
Ostatní účastníci se vhodným způsobem přesvědčí před vjezdem na pracoviště 
nakladače zařazeného ve výrobním procesu, že byl posádkou zaregistrován a 
upozorní na sebe např. světelnou houkačkou. Zvuková výstražná znamení jsou 
v tomto případě zakázána. 

2.4. Motorová vozidla mohou jezdit pouze po vozovkách se zpevněným povrchem. 
2.5. V areálu pod technologií, při vystoupení z vozidla je nutno použít ochranou přilbu. 
2.6. Pokud dojde v důsledku provozu vozidel či pohybu chodců k vytvoření jakékoli 

překážky ve vnitřním areálu společnosti jsou osoby, které takovou skutečnost 
způsobily, povinny ohlásit to pracovníkovi společnosti. 

2.7. Účastníci provozu na komunikacích ve vnitřním areálu společnosti jsou povinni 
chovat se tak, aby byl zajištěn trvalý příjezd a přístup ke všem objektům, 
podzemním i nadzemním hydrantům a dalším věcným prostředkům požární ochrany 
v areálu. 

2.8. Účastníci provozu na komunikacích ve vnitřním areálu společnosti plně odpovídají 
za technický stav, bezpečný provoz dopravních prostředků a zabezpečují provoz 



podle platných předpisů a zodpovídají za to, že dopravní prostředek řídí a obsluhují 
jen osoby oprávněné, duševně a tělesně způsobilé, mající u sebe příslušné oprávnění. 

2.9. V areálu společnosti lze přepravovat pouze bezpečně uložené náklady. 
2.10. Při přepravě nebezpečných chemických látek a přípravků jsou účastníci provozu na 

komunikacích v areálu společnosti povinni dodržovat zejména ustanovení zákona  
č. 356/03 Sb., o chemických látkách a přípravcích ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 
věcí (ADR). 

 
3. Vjezdy a výjezdy  

3.1. Vjezdy do vnitřního areálu společnosti a výjezdy z něj jsou povoleny hlavní branou. 
3.2. Při vjezdu do vnitřního areálu společnosti jsou řidiči motorových vozidel povinni 

zastavit vozidlo, ohlásit se na váze obalovny a řídit se pokyny pracovníka 
společnosti. Při výjezdu s naloženým materiálem je řidič povinen zastavit na váze 
společnosti, vypnout motor, počkat na zvážení, vyzvednout a podepsat vážní lístek a 
poté odjet na místo pokládky. 

3.3. Řidiči zásobování jsou povinni si při výjezdu z areálu nechat na váze společnosti 
potvrdit dodací list a předat jeho kopii. 

3.4. Při vjezdu a výjezdu z vnitřního areálu společnosti je řidič motorového vozidla 
povinen respektovat dopravní značku „STOP“. 

3.5. Při průjezdu jsou uživatelé komunikací ve vnitřním areálu společnosti povinni 
respektovat pokyny pracovníků společnosti. 

 
4. Nakládka a vykládka 

4.1. Na komunikacích a chodnících ve vnitřním areálu společnosti je vykládka a 
nakládka zakázána. V případě nezbytnosti provést nakládku a vykládku na 
komunikaci či chodníku je povinen ten, kdo omezení způsobuje, zajistit, aby pro 
jízdu ostatních vozidel byl zajištěn průjezd o šířce nejméně 3,0 m a při vjezdu do 
objektu tuto skutečnost oznámit pracovníkovi společnosti. 

4.2. Je zakázáno skladovat materiál a parkovat vozidla v těsné blízkosti (před a za) 
technologickými linkami a tak, aby bylo zakryto dopravní značení. 

4.3. Je nepřípustné stání vozidla a skladování materiálů ve vzdálenosti menší než 10,0 m 
od zásobníků hotové asfaltové směsi. 

 
5. Parkování vozidel 

5.1. Parkování motorových vozidel na komunikacích, na travnatých plochách, 
chodnících a ostatních plochách, je zakázáno. 

5.2. Při zastavení vozidla je řidič povinen ponechat dostatečný prostor pro jízdu 
ostatních vozidel a musí zůstat v dohledu tak, aby mohl reagovat na pokyny 
pracovníků společnosti. 

5.3. Parkování na hlavní komunikaci ve vnitřním areálu společnosti mimo vyhrazené 
parkoviště je zakázáno. 

 
6. Nehody a úrazy 

6.1. Při dopravní nehodě či nehodě na komunikacích či chodnících ve vnitřním areálu 
společnosti je účastník nebo svědek povinen setrvat na místě do příchodu vedoucího 
pracovníka společnosti, jiného odpovědného pracovníka či policie ČR, vyžaduje-li 
to příslušné zákonné ustanovení, nebo se na místo vrátit po poskytnutí nebo 
přivolání pomoci nebo ohlášení nehody. V ostatním účastník nehody postupuje 
podle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. a ostatních právních předpisů. 



6.2. Vznikne-li při nehodě úraz, musí být postiženému okamžitě poskytnuta první 
pomoc, případně podle charakteru zranění přivolána rychlá lékařská pomoc nebo 
zajištěno odpovídající lékařské ošetření. 

 
7. Zvláštní ustanovení 

7.1. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni vyžadovat od všech účastníků provozu na 
komunikacích ve vnitřním areálu společnosti dodržování podmínek stanovených 
tímto DPŘ. Každý je povinen výzvy pracovníka společnosti uposlechnout. 

7.2. Zaměstnanci společnosti jsou povinni v případě jakýchkoliv porušení ustanovení 
DPŘ informovat vedoucího obalovny nebo ředitele společnosti. 

7.3. SILASFALT s.r.o. může odstoupit od uzavřených smluv, poruší-li smluvní partner 
ustanovení tohoto DPŘ. 

7.4. Odpovědnost kterékoliv osoby určená podle předpisů práva správního či trestního 
není jakkoliv dotčena. 

 
8. Účinnost DPŘ a jeho zveřejnění 

8.1. DPŘ nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2015. Tento DPŘ nahrazuje DPŘ  
z roku 2008. 

8.2. DPŘ je umístěn na váze obalovny, u vedoucího obalovny na intranetu společnosti 
SILASFALT s.r.o. a na www.silasfalt.cz 

8.3. Dodavatelé a odběratelé jsou povinni seznámit s tímto DPŘ všechny své dopravce. 
 
 
 
V Ostravě – Kunčicích dne 1.1.2015 
 

        
        

 
 Ing. Tomáš Bortl 
 ředitel společnosti SILASFALT s.r.o. 


