PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ OLBRACHTOVA
Tato volná příloha popisuje provozní řád venkovního parkoviště, které je součástí objektu THE SQUARE
na adrese Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha.
Provozní řád venkovního parkoviště u objektu THE SQUARE, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha
(dále jen „Řád“), upravuje práva a povinnosti zaměstnanců a návštěvníků Fondu využívajících toto
parkoviště.
Řád dále upravuje provozní pravidla užívání tohoto nechráněného, venkovního parkoviště. Užívat toto
parkoviště může jen zaměstnanec nebo návštěvník Fondu, který vjezdem na parkoviště souhlasí
s tímto Řádem a je jím vázán.
Systém provozu venkovního parkoviště:
 zaměstnanec nebo návštěvník Fondu je povinen u vjezdu nahlásit ostraze prostřednictvím
interkomu (prostřední stojan u závory) své jméno, účel návštěvy a RZ vozidla;
 návštěvníci Fondu mohou využít 3 parkovací místa, která jsou vyhrazena pro návštěvy Fondu, popř.
jsou-li tato místa obsazena, mohou návštěvníci Fondu využít parkovací místa, která jsou vyhrazena
pro zaměstnance Fondu a dále jsou povinni řídit se pokyny ostrahy;
 zaměstnanci Fondu mohou využít max. 7 parkovacích míst, které jsou vyhrazeny pro zaměstnance
Fondu a dále se musí řídit pokyny ostrahy;
 provozní doba parkoviště odpovídá pracovní době Fondu (po-pá od 6:00 do 20:00 hodin);
 parkování zaměstnanců nebo návštěvníků Fondu mimo pracovní dobu je povoleno pouze se
souhlasem ředitele příslušné sekce, popř. vedoucího příslušného samostatného oddělení či ředitele
Odboru řízení lidských zdrojů, a pouze ve výjimečných případech;
 Fond upozorňuje, že vlastník parkoviště nezajišťuje ochranu a ostrahu zaparkovaných vozidel;
přítomná bezpečnostní služba a monitorovací zařízení zajišťují pouze provoz, ochranu a ostrahu
majetku vlastníka parkoviště;
 Fond, vlastník ani ostraha neodpovídá za případné škody způsobené odcizením vozidla nebo jeho
částí, odcizením příslušenství nebo věcí odložených ve vozidle, ani za škody způsobené poškozením
vozidla.
Práva a povinnosti návštěvníka a zaměstnance Fondu:
 dodržovat Řád parkoviště a všeobecná pravidla bezpečnosti provozu;
 dbát pokynů pracovníka ostrahy a pracovníka Fondu pověřeného správou autoprovozu;
 umístit vozidlo tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí poškození ostatních vozidel a majetku třetích
osob;
 umístit vozidlo tak, aby nebyla narušena plynulost provozu na parkovišti;
 neprovádět na parkovišti opravy, seřizování, čištění, mytí a jiné úpravy na vozidlech, včetně
manipulace s pohonnými hmotami a mazadly;
 strpět přemístění vozidla v případě bezodkladné nutnosti.
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Zaměstnanci Fondu, který opakovaně nerespektuje ustanovení tohoto Řádu, nebude napříště povolen
vjezd na parkoviště. O opakovaném nerespektování Řádu bude navíc informován příslušný nadřízený
tohoto zaměstnance.
Návštěvníkovi Fondu, který nebude opakovaně respektovat ustanovení tohoto Řádu, nebude napříště
povolen vjezd na parkoviště.
Omezení dle předchozích odstavců lze stanovit minimálně na dobu 1 měsíce, ale i na dobu neurčitou.
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