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Poskytnutí informací na základě žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. 

   

 

Vážený pane magistře, 

 

Fakultní nemocnice Bulovka (dále jen „FNB“), jakožto povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržela dne 17. 2. 2022 

datovou zprávu, kterou žádáte o poskytnutí informaci o Dopravně provozním řádu areálu FNB, souhlasu DI PČR 

s tímto řádem a právního titulu FNB k užívání pozemků p. č. 353/1, p. č. 379 a p. č. 3733/33 v k. ú. Libeň, obec 

Praha (dále jen „Žádost“). 

 

Dle Žádosti Vám tímto předáváme Dopravně provozní řád pro areálovou komunikaci a Dopravně provozní řád 

MHMP pro centrální parkoviště s tím, že PČR k jejich provozu souhlas nevydává. Základní informace pro vjezd do 

areálu a podmínky parkování v areálu a pro parkování na centrálním parkovišti jsou pro veřejnost umístěny na 

vjezdech určených pro veřejnost a na vjezdu do centrálního parkoviště. 

 

V ostatním Vám sdělujeme odkazy na veřejně dostupnou informaci: 

 

a)  o příslušnosti FNB hospodařit s pozemkem p. č. 353/1 k. ú. Libeň, obec Praha v majetku ČR na:  

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu/Parcela/InformaceO 

 

b)   o užívacím právu FNB k pozemku p. č. 379 a 3733/33 v k. ú. Libeň obec Praha v majetku HMP na: 

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/cessmldetail.aspx?id=453314 

 

 

S pozdravem 

 

 

                    elektronicky podepsáno  

právní oddělení 

 Fakultní nemocnice Bulovka 

Přílohy: dle textu 
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List provedených revizí a změn 
 

Změna 
č. 

Umístění 
změny 

Popis provedené změny Datum 
účinnosti 

Odpovědná osoba 

1 Celý 
dokument 

Změna schvalovatele. 
Provedena celková revize 

bez dalších změn 

7. 6. 2018 Miloslava Volrábová 

2 Str. 1 Změna garanta 12. 6. 2018 Jitka Krejzlíková 
administrátor 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

Účel a oblast platnosti dokumentu 
Účelem tohoto dopravně provozního řádu, je upravit podmínky pro pohyb osob a dopravních 
prostředků v areálu Nemocnice Na Bulovce tak, aby se v co největší míře omezila možnost 
vzniku úrazů osob, dále k zajištění provozu, bezpečnosti a pořádku v areálu nemocnice. 
Tento dopravně provozní řád upozorňuje na bezpečnostní rizika možného ohrožení života a 
zdraví při práci v daném prostředí a uvádí možnosti jejich snížení.  
 
Dopravně provozní řád je závazný pro všechny zaměstnance NNB, pracovníky 
pracující v areálu NNB a ostatní osoby, jež se s vědomím NNB zdržují na jejich 
pracovištích nebo v prostorách areálu.  
Dopravně provozní řád platí pro objekty Nemocnice Na Bulovce, vnitřní prostranství a 
komunikace. 
 

Pojmy a zkratky 
BA - Bezpečnostní agentura 
IZS  - Integrovaný záchranný systém 
MHD - Městská hromadná doprava 
NNB  – Nemocnice Na Bulovce 
PČR - Policie České republiky 
 

Odpovědnosti a pravomoci 
Zodpovědnost za dodržování a kontrolu plnění ustanovení tohoto dopravně provozního řádu, 
mají všichni pracovníci NNB v rozsahu svých povinností vyplývajících z jejich pracovního 
zařazení. 
Tento dopravně provozní řád platí pro všechny zaměstnance nemocnice, jakož i pro osoby, 
které se s vědomím zaměstnavatele v NNB zdržují a byli s ním seznámeni. 
 

Vjezd do areálu 
Areál nemocnice je pro veřejnost volně přístupný 24 hodin denně.  
Hlavní vjezd do areálu NNB je zajištěn automatickým závorovým systémem se třemi 
jízdními pruhy, z čehož prostřední jízdní pruh je určen pro IZS a autobus MHD, který projíždí 
horní částí areálu NNB. Levý a pravý jízdní pruh, je určen pro vjezdy a výjezdy do areálu 
NNB, jak zaměstnanců, tak i návštěvníků NNB.  
Další vjezdy do areálu nemocnice jsou z ulice Bulovka a Na Truhlářce i tyto jsou 
osazeny automatickým závorovým systémem.  
Vjezd z ulice Na Truhlářce je určen pro zaměstnance NNB a návštěvníky.  
Vjezd z ulice Bulovka slouží jako technický vjezd.  
 
 
 
 

Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků 
Obsluhovat dopravní prostředky využívané v NNB, mohou pouze pověření pracovníci 
(vedoucím pracovníkem), starší 18 let, odborně a zdravotně způsobilí pro tuto činnost. O 



 

 

jejich odborné způsobilosti rozhodují pracovníci, do jejichž kompetence patří personální 
záležitosti, ve spolupráci s vedoucím pracovníkem příslušného úseku, o zdravotní 
způsobilosti pracovníka rozhoduje lékař.  
 

 Zajištění bezpečného provozu 
Pro provoz na komunikacích v Nemocnici Na Bulovce, platí stejná pravidla silničního provozu 
jako na veřejných pozemních komunikacích. 

V celém areálu je povolena maximální rychlost motorových vozidel 30 km/h, která je 
vyznačena dopravní značkou umístěnou u vjezdu do areálu nemocnice. Dopravní značení a 
dopravní situace jsou zakresleny v situační mapě „Dopravní značení“, které je schváleno 
dopravní policií ČR. Pozemní komunikace v areálu NNB jsou označeny dle platné legislativy 
v souladu se Zákonem o provozu na pozemních komunikacích.   

Výjezdy z míst určených pro odstavení vozidla a objektů se považují vždy za vedlejší silnici. 

Řidič musí při tomto vyjíždění vždy dát přednost vozidlům pohybujícím se po komunikaci, na 

níž chce vyjet. 

Pohyb osob po pozemních komunikacích: 

Chodci jsou povinni používat k chůzi chodníky vyznačené na pozemní komunikaci. Tam, kde 

chodníky nejsou zřízeny, musí chodit po levém okraji vozovky. 

 

Bezpečnost komunikacÍ, manipulačních, odstavných a parkovacích ploch 

 Veškeré komunikace a manipulační plochy pro transport pacientů (příjem, převoz apod.) 
musí být udržovány v bezpečném stavu. 

 Veškeré komunikace a plochy, na nichž probíhá nakládka nebo vykládka vozidel, musí 
být udržovány v bezpečném stavu. 

 Úklid nepořádku (rozsypaného materiálu, apod.) po nakládce nebo vykládce 
zásilky zajišťuje a organizuje přepravce. 

 
Osvětlení: 

 Osvětlení komunikací, manipulačních a odstavných ploch, musí vyhovovat požadavkům 
platných norem. 
 

Povinnost řidičů při provozu dopravních prostředků 

 Při jízdě po dopravní komunikaci uvnitř areálu, případně při jiné činnosti na komunikaci, 
se řidič chová ukázněně a ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu a svou 
činnost musí přizpůsobit stavu a povaze komunikace či terénu, povětrnostním 
podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. 

 Řidič musí před opuštěním vozidla provést takové opatření, aby vozidlo nemohlo být 
zneužito, neohrožovalo bezpečnost provozu, osob ani technických zařízení. 

 
Otáčení a couvání 

 Řidič musí zajistit bezpečné couvání a otáčení a to vždy, kdy je to možné, pomocí další, 
způsobilé, poučené osoby. Jakmile tuto osobu ztratí z dohledu, je povinen ihned zastavit. 



 

 

 V případě, kdy couvání není bezpečně zajištěno další osobou a řidič nemá dostatečný 
zpětný výhled, musí začátek couvání zdůraznit zvukovým výstražným znamením. 

 
 

 Zvláštní pokyny pro provoz vozidel a pěších 

 Vozidla se mohou pohybovat, zastavit a být odstavena pouze na komunikacích k tomu 
určeným. 

 Vozidlům, která použijí jiný, než jim určený vjezd/výjezd do/z areálu, může být zakázán 
přístup do areálu. 

 Couvání není povoleno v ulici s jednosměrným provozem s výjimkou parkovacího 
manévru. 

 Je zakázáno stát mimo odstavné plochy. 

 Je zakázáno neoprávněně používat výstražné zvukové znamení. 

 Řidič jedoucí za vozidlem zahajujícím parkovací manévr, je povinen dát přednost 
parkujícímu vozidlu. 

 Pokud pěší použijí pro ně nevyznačené komunikace, musí dbát na to, aby nebyla 
ohrožena jejich bezpečnost. 

 

Zvláštní pokyny pro odstavení vozidla 

 Parkující vozidla nesmí přesahovat přes vyznačenou hranici ploch k odstavení vozidla. 

 Řidiči musí dodržet při odstavení vozidla dostatečnou vzdálenost od vedle stojícího 

vozidla umožňující bezpečné otevření dveří. 

 

Pokyny k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích 

Řidiči vozidel a osoby přítomné v prostoru areálu jsou zodpovědní za jakékoliv nehody, či 
škody způsobené neopatrností, s úmyslem nebo z jiných důvodů, zejména v důsledku 
porušení tohoto provozního řádu. O způsobení jakékoliv nehody, či škody jsou návštěvníci 
povinni okamžitě přivolat PČR a informovat pracovníky bezpečnostní agentury, kteří 
neprodleně uvědomí pracovníky oddělení bezpečnosti NNB. 
 
V případě poruchy na vozidle s následkem zablokování části komunikace, je jeho řidič 
povinen učinit vše pro to, aby zabránil možné nehodě, zejména je povinen o této situaci 
informovat pracovníky bezpečnostní agentury. 
 
Areál je veřejně přístupný a odstavné plochy nacházející se v něm, jsou nehlídané. 
Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na vozidle např. způsobené návštěvníky či 
vandalismem, za věci v něm uložené ani za odcizení vozidla. 
 
NNB  není zodpovědná za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci  
(např. Samovznícení odstaveného vozidla, vlivy počasí, apod.)  
V případě, vzniku škody na vozidle, kdy je možný podíl zavinění ze strany  NNB (jako 
padající předměty apod.), nebo v případě škody způsobené vozidlem na majetku NNB, je 



 

 

řidič povinen nahlásit tuto událost neprodleně pracovníkovi oddělení bezpečnosti NNB. Ten 
sdělí kontaktní údaje, případně určí osobu oprávněnou k řešení těchto události v NNB. 
 
V případě vzniku jakékoliv škody na vozidle, je řidič povinen nemanipulovat nijak s vozidlem, 
oznámit okamžitě tuto skutečnosti dotčenému pracovníkovi, zavolat Policii České republiky. 
Řidič vozidla je povinen vozidlo při odstavení řádně zabezpečit, zejména zamknout a zavřít 
všechna okénka.  
 

 Je zakázáno provádět po komunikacích nemocnice vlečení nákladů. 

 Je zakázán provoz vozidel mimo k tomu účelu vyhrazené komunikace nebo plochy. 

 Je zakázáno odstavení vozidel mimo k tomu účelu vyhrazená místa. 

 Kromě míst, vyznačených jako zákaz zastavení nebo stání svislými dopravními 

značkami, je zakázáno zastavit nebo stát na místech, kde vozidlo překáží při transportu 

pacientů nebo pracovním úkonům zaměstnanců, nebo je jinak ohroženo, povahou 

vykonávané práce, vnějšími vlivy apod. 

 

Údržba a opravy 
Údržba komunikací 

 Údržbu komunikací a manipulačních ploch je třeba provádět podle plánu údržby 

s přihlédnutím k jejich aktuálnímu stavu, stejně tak i zimní údržbu komunikací.  

 

 Oprava vozidla na komunikaci 

V případě nutnosti provedení opravy vozidla na komunikaci nemocnice je nutno: 

 Zabezpečit vozidlo proti samovolnému pohybu. 

 Zvednuté vozidlo nebo jeho části zabezpečit proti pádu. 

 Nezahajovat opravu vozidla, pokud není jeho zdvihnutá sklápěcí část zabezpečena proti 

sklopení. 

 Nemanipulovat s ovládacím zařízením vozidla bez předchozích opatření, která vyloučí 

nežádoucí pohyb vozidla. 

 Neopravovat naložené vozidlo, pokud by jeho náklad mohl ohrozit klienty a pracovníky 

NNB. 

 

Ukládání a manipulace s pohonnými látkami a čisticími prostředky 

 Pohonné hmoty a hořlavé čisticí prostředky se smí ukládat v garáži jen v plechových, 

těsně uzavíratelných nádobách s popisem obsahu nádoby. 

 

Školení řidičů referentů 

Školení řidičů referentů probíhá v pravidelných ročních intervalech, které jsou vždy 
zveřejněny na intranetu NNB a to cestou pověřeného pracovníka dopravního oddělení NNB. 
V případě potřeby lze v odůvodněných případech (nový zaměstnanec, zaměstnanec, který 



 

 

doposud nepotřeboval při výkonu povolání služební vozidlo), školení doplnit v individuálním 
termínu po domluvě na lince Oddělení dopravy NNB – č. 4545 (2409) 
 
7.5 zápůjčky služebních vozidel 

Pracovník NNB, který je oprávněn řídit služební vozidlo NNB na základě školení řidičů 

referentů má možnost zápůjčky služebního vozidla. 

Po zapůjčení dopravního vozidla je nutné postupovat následovně: 

na intranetu NNB v záložce servis – technický dispečink u kolonky „řeší“, zvolit doprava, 

následně do kolonky „závada“ sepsat řádně odůvodněný požadavek na zapůjčení 

služebního vozidla společně s cílem služební cesty (fakultativně mailem na 

doprava@bulovka.cz do spuštění žádanek). 

Dále při přebírání vozidla je nutné mít u sebe platné řidičské oprávnění skupiny B, doklad 

totožnosti a schválení pracovní cesty nadřízeným. 

Následně bude služební vozidlo předáno s řádně vyplněným a podepsaným formulářem 

NNB_FOR_130. Protokol o předání a převzetí motorového vozidla, kde bude řádně zapsáno 

vybavení a stav předávaného vozidla, toto následně bude učiněno i při vrácení vozidla po 

ukončení služební cesty. 

 

Kontroly a revize 
Před započetím cesty je řidič vozidla povinen provést kontrolu vozidla, v případě jízdy 
s nákladem se musí přesvědčit o jeho bezpečném uložení. 

Po jízdě musí řidič provést kontrolu vozidla z důvodu zjištění případných závad, ke kterým 
došlo v průběhu celodenního provozu vozidla. 

Pokud řidič z důvodu pozdního návratu s vozidlem nemůže kontrolu vozidla po jízdě provést 
a má být vystřídán dalším řidičem, je třeba, aby o tom, i o zjištěných a neodstraněných 
závadách, informoval svého vedoucího, případně po něm nastupujícího řidiče, např. na lístku 
zanechaném v kabině. Nový řidič pak musí sám provést kontrolu vozidla před další jízdou. 

Kontrolu dopravních prostředků, zda svým technickým stavem neohrožují bezpečnost 
provozu, musí soustavně provádět příslušní pracovníci zodpovědní za jejich provoz. 

 

Osobní ochranné pracovní prostředky 

1. Způsob, podmínky a doba používání osobních ochranných pracovních prostředků 

jsou stanoveny v organizační směrnici k poskytování OOPP na základě stanovených 

rizik. 

2. Řidič, případně jiní pracovníci, kteří při odstraňování poruchy, ke které došlo během 

jízdy na pozemní komunikaci, musí na komunikaci vstoupit, musí používat výstražné 

reflexní vesty s vysokou viditelností. 

 

mailto:doprava@bulovka.cz


 

 

Opatření pro případ mimořádné události 
Za mimořádnou událost se považuje např.: 

 mimořádně nepříznivá povětrnostní situace – sněhová bouře, mlha, náledí apod., 

 požár, výbuch, 

 únik hořlavých, výbušných, jedovatých nebo jinak zdraví škodlivých látek, 

 vážné ohrožení života a zdraví, 

 vznik vysokých materiálních škod apod. 

 

V případě mimořádně nepříznivé povětrnostní situace, bránící bezpečnému provozu 
dopravních prostředků, musí být jejich provoz organizován prostřednictvím pracovníků BA 
případně pracovníků oddělení bezpečnosti NNB. 

Vždy je nutno provést opatření ke zmírnění následků takových událostí a k odstranění 
nebezpečí vzniku dalších škod. Mezi taková opatření patří např. vstupu osob do 
nebezpečného prostoru, zákaz zacházení s otevřeným ohněm, zákaz svařování, zakrytí 
kanalizačních vpustí, evakuace osob z ohroženého prostoru, bezodkladné zahájení 
sanačních prací atd. 

V případě mimořádné události, při níž došlo k dopravní nehodě s následkem úrazu, musí 
účastníci nehody, kteří jsou toho schopni, poskytnout zraněným první pomoc, přivolat PČR, 
která dále zajistí příslušná opatření. 

V případě mimořádné události, při níž došlo, k dopravní nehodě s následkem vysoké 
materiální škody musí účastníci nehody přivolat PČR. 
 
 

 Pracovní rizika a opatření k jejich odstranění 

Za organizační zajištění a kontrolu zjišťování a vyhodnocování bezpečnostních rizik 

a za stanovení efektivních opatření k jejich odstranění, jsou zodpovědní vedoucí pracovníci 

příslušných oddělení. 

 

Opatření - neoprávněné odstavení vozidla 
V případě neoprávněného odstavení vozidla (tj. zejména jinde než na místě k tomu určeném 
a v případě odstavení vozidla delšího než 30 dní, které nebylo s provozovatelem předem 
sjednáno) má provozovatel právo postupovat v souladu s příslušnými zákonnými předpisy, tj. 
mimo jiné vyžádat si součinnost Policie České republiky, Městské policie Hl. m. Prahy, 
nechat takové vozidlo odtáhnout s tím, že bude majiteli vydáno po zaplacení ceny odtahu a 
ceny za pobyt v areálu.  
V případě opakovaného neoprávněného odstavení vozidla, může být vlastníkovi oprávnění k 
vjezdu do areálu NNB odebráno. 
 

Závěrečná ustanovení 

 Tento dopravně provozní řád platí pro všechny zaměstnance NNB, jakož i pro osoby, 
které se s vědomím zaměstnavatele zdržují v NNB a byli s ním seznámeni. 



 

 

 Bezprostředně po vydání tohoto dopravně provozního řádu musí být s jeho obsahem 
v potřebném rozsahu seznámeni všichni pracovníci NNB. Zodpovědnost za splnění 
tohoto požadavku mají vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. 

 Tento dopravně provozní řád musí být neprodleně po svém vydání prokazatelným 
způsobem předán i zástupcům jiných firem, jejichž pracovníci s vědomím 
zaměstnavatele v NNB pracují.  

 Zástupci cizích firem zajistí, aby jejich zaměstnanci byli s tímto dopravně provozním 
řádem v potřebném rozsahu seznámeni a aby jeho ustanovení plnili. 

 
Tento řád číslo NNB_RAD_01/2017 verze 2 nabývá účinnosti dnem podpisu ředitele. 
Tímto dnem se ruší / nahrazuje řád z roku 2017 verze 1 a jeho název Dopravně provozní řád 
Nemocnice Na Bulovce 
 

Vznikající dokumenty a údaje 

název uchovává doba uchování 

   

   

   

   

 
 

Související dokumenty 
Legislativa: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


