
Žádáme uživatele této plochy, aby v době výcviku autoškol neprovozovali žádné 

aktivity. Hrozí nebezpečí vážného úrazu ! 
 

Schváleno Radou města dne 14.12.2015 pod č.j.: 465/2015/OD 
 

Provozní řád autocvičiště 
 
 
 Autocvičiště p.č. 2197 a budova řídící věže je majetkem Města Žďár nad Sázavou a přednostně slouží 

pro potřeby Městského úřadu jako místo začátku konání zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská 

oprávnění. V době mimo konání těchto zkoušek slouží po dohodě s Městem jako cvičná plocha pro autoškoly, 

které mají registraci u ORP Žďár nad Sázavou anebo pro provádění zkoušek jinými Městskými úřady (dále jen 

„úřady“).  

 V době, kdy není na ploše autocvičiště žádný pohyb vozidel, můžou být bezplatně využívány dočasně 

umístěné rampy k rekreačním a sportovním aktivitám jinými uživateli autocvičiště 

 
1. Provozovatelé autoškol nebo úřady v případě zájmu o využívání uzavřou prostřednictvím Odboru dopravy 

MěÚ s Městem Žďár nad Sázavou písemnou dohodu o využití plochy k výcvikovým účelům nebo ke 

zkouškám.  

2. Správou autocvičiště je pověřen zaměstnanec Odboru dopravy MěÚ, kterého určí tajemník MěÚ. Pokud 

nedojde ke shodě mezi provozovateli autoškol a úřadů ohledně časového rozvrhu využití autocvičiště, 

rozhodne pověřený zaměstnanec Odboru dopravy MěÚ. 

3. Autocvičiště je v době využívání autoškolami a jinými úřady veřejně nepřístupnou komunikací. Vjezd a 

vchod je povolen pouze vstupní branou ze silnice I/37. Brána je uzamykatelná a každý provozovatel 

autoškoly obdrží jeden klíč (kód) k zámku brány. Po vjetí na autocvičiště učitel výcviku bránu uzavře, aby 

nedocházelo ke vstupu nepovolaných osob. Po opuštění autocvičiště (a neprobíhá-li na ploše další výcvik) 

je povinen učitel výcviku bránu uzamknout 

4. Při výcviku na autocvičišti zodpovídají za žáka a vozidlo učitelé výcviku, kteří současně zajistí, aby byly na 

dobu pohybu vozidel přerušeny rekreační a sportovní aktivity.   

5. Učitel výcviku dbá, aby činností na autocvičišti nedocházelo k poškozování majetku města a byl udržován 

pořádek na autocvičišti. 

6. Využívání plochy pro úřady a potřeby autoškol pro výcvik v řidičských dovedností začínajících řidičů bude 

zpoplatněno. Výši poplatku stanoví Rada města. 

7. Na autocvičišti jsou zakázány opravy a mytí aut. 

8. Pokud Město Žďár nad Sázavou bude potřebovat plochu k jiným účelům, oznámí tuto skutečnost 

prostřednictvím Odboru dopravy v dostatečném předstihu provozovatelům autoškol, aby mohli výcvik na 

autocvičišti upravit. 

9. Zjištěné závady a nedostatky na autocvičišti oznámí provozovatel autoškoly neprodleně pověřenému 

zaměstnanci Odboru dopravy MěÚ 

10. Stejná práva a povinnosti uvedené v předchozích bodech platí i pro pověřené pracovníky jiných úřadů a jiné 

uživatele autocvičiště. 

           Platí od 1.1.2016 


