
Podmínky pro poskytnutí čipové karty k průjezdu motorovým vozidlem přes 

soukromý pozemek pro občany z Jankovic a Žop u Holešova 

Občan předloží doklad o trvalém pobytu v Jankovicích nebo Žopých a malý technický průkaz 

od vozidla do 3,5 tuny ve svém vlastnictví, na které bude čipová karta vystavena za cenu 

500,- Kč na dobu uzavírky silnice Dobrotice - Holešov. 

Při průjezdu komunikace Dobrotice - Žopy je držitel čipové karty povinen dbát maximální 
ohleduplnosti a podřídit se režimu areálu, tedy přednost má vždy pěší, zvíře nebo jezdec na 
zvířeti. 

Povolená maximální rychlost vozidla je 20 km/h a to v celém úseku komunikace mezi 
místními částmi Dobrotice - Žopy. 

Držitel karty se zavazuje, že bude pro průjezd užívat pouze k tomu určenou komunikaci a 
potkávat se s protijedoucími vozidly pouze na výhybnách k tomu určených. Je zakázáno 
vjíždět na přilehlé nezpevněné plochy a pozemky. 

Občan dostane čipovou kartu na jedno vozidlo do 3,5 tuny, které bude používat k jízdě přes 

soukromý pozemek. 

Firmy nebo organizace, které mají sídlo podnikání nebo pobočku v Dobroticích - 

v Jankovicích, dostanou čipové karty v potřebném množství na základě písemné nebo 

emailové objednávky na adresu Farma Jali s.r.o., Dobrotice 150, 769 01 Holešov nebo 

libordolezel@centrum.cz  Čipové karty dostanou na základě zaplacené faktury danou firmu 

nebo organizací ve výši 500,- kč plus DPH 20% na každou čipovou kartu. Měsíčně bude 

daňovým dokladem účtováno 15,- Kč + DPH 20% nájemné za projetí přes soukromý pozemek 

na základě přiložených záznamů o použití jednotlivých čipových karet. 

Zaměstnanci pracující ve firmách nebo organizacích, které mají sídlo podnikání nebo 

pobočku v Dobroticích - v Jankovicích dostanou čipovou kartu po předložení dokladu o 

pracovně právním vztahu s touto firmou a malým technickým průkazem od vozidla do 3,5 

tuny v jejich vlastnictví, na které bude čipová karta vystavena za cenu 500,- Kč na dobu 

uzavírky silnice Dobrotice - Holešov. 

Předkládání dokumentů a vydávání čipových karet, bude probíhat v prodejně 

AGROMARKETU v její provozní době nebo po telefonické domluvě a v dostatečném časovém 

předstihu před uzavřením průjezdu soukromého pozemku. Termín bude oznámen na Vaši 

uvedenou emailovou adresu. Při ztrátě čipové karty nemá firma ani občan - vlastník čipové 

karty nárok na vydání kopie, ale pouze za cenu 500,- Kč na dobu uzavírky silnice Dobrotice 

Holešov dostane jinou čipovou kartu. 

POZOR: prostor závor je nepřetržitě monitorován kamerou městské policie Holešov 

MÚ Holešov       Farma Jali s.r.o. 

mailto:libordolezel@centrum.cz


 SOUKROMÝ POZEMEK 

 Průjezd zpoplatněn ve výši 20,- Kč - dvacetikoruna 

 Můžete použít žeton, který zakoupíte za 15,- Kč v AGROMARKETU  

 Automat nerozměňuje a nevrací drobné! 

 Minci nebo žeton vhoďte do terminálu a závora se otevře 

 Daňový doklad dostanete na vyžádání v AGROMARKETU 

 Otevírací doba AGROMARKETU: PO-PÁ 8,00-15,00   SO 8,00-11,00 

 Při nákupu v AGROMARKETU obdržíte na průjezd závorou žeton 

 Na tomto úseku mají chodci a zvířata absolutní přednost 

 Prostor závor je nepřetržitě monitorován kamerou městské policie Holešov 

 


