
Provozní řád parkoviště Magistrátu hl. m. Prahy 

v areálu Fakultní nemocnice Bulovka 

 

Provozovatel: Fakultní nemocnice Bulovka, IČO: 000 64 211, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 

 

Podmínky provozu  

Provozní řád venkovního nehlídaného parkoviště v areálu Fakultní nemocnice Bulovka upravuje 
vzájemná práva a povinnosti provozovatele parkoviště a jeho uživatele, který užívá parkovací místo na 
parkovišti provozovatele za účelem dočasného zaparkování motorového vozidla, jímž je pozemní 
dopravní jednostopý nebo dvoustopý prostředek bez přípojného vozidla, který je určen k přepravě 
osob nebo materiálu s celkovou hmotností do 3 500 kg. Za motorové vozidlo se pro účely parkování na 
parkovišti nepovažuje traktor, přívěs, pracovní stroj a jiná těžká technika, která je v souladu 
s ustanovením zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, považována za zvláštní vozidla. 
Provoz parkoviště je nepřetržitý. Parkoviště má celkem 66 míst určených k parkování motorového 
vozidla. Provozní řád je umístěn na stanovišti ostrahy a je veřejně přístupný. 

Uživatelem parkoviště je řidič a osoby v motorovém vozidle, které vjelo na parkoviště pro jeho 
zaparkování, a také osoby, které motorovým vozidlem z parkoviště vyjíždí. Jiné osoby se nesmí na 
parkovišti zdržovat. 

Objekt je monitorován kamerovým systémem a uživatel parkoviště je seznámen s tím, že z prostoru 
parkoviště může být pořizován záznam z důvodu ochrany života, zdraví a majetku. 

Uživatelé parkoviště jsou povinni na parkovišti respektovat a dodržovat veškeré právní předpisy 
upravující pohyb na pozemních komunikacích, vodorovné i svislé dopravní značení na parkovišti 
(včetně přenosného dopravního značení) a veškeré pokyny osob provozovatele, správce a/nebo 
ostrahy parkoviště. 

Provozovatel neručí uživateli parkoviště za jakoukoliv škodu na motorovém vozidle nebo na věcech         
v něm uložených nebo odložených, vzniklou či způsobenou třetí osobou, vlastní nedbalostí či 
neopatrností a/nebo živelní událostí. 

 

Práva a povinnosti provozovatele 

Provozovatel odpovídá za:  

a) dopravní značení a organizaci provozu na parkovišti;  

b) viditelné umístění provozního řádu parkoviště;  

c) udržování pořádku a čistoty na parkovišti; 

d) zajištění schůdnosti a sjízdnosti komunikací.  
 

Provozovatel je oprávněn:  

a) požadovat po uživateli parkoviště plnění povinností vyplývajících z tohoto provozního řádu;  

b) odmítnout umístit na parkoviště motorové vozidlo, ze kterého uniká PHM, olej či jiné provozní 
kapaliny, či jinak ohrožuje čistotu a/nebo bezpečnost na parkovišti;  

c) odmítnout k parkování motorové vozidlo, které není řádně zabezpečeno proti odcizení;  

d) odmítnout k parkování motorové vozidlo při plném obsazení parkovacích míst; 



e) vydávat uživatelům parkoviště pokyny související s parkováním na parkovišti ve smyslu tohoto 
provozního řádu a/nebo při vzniklé mimořádné události;  

f) určovat konkrétní parkovací místa pro jednotlivá parkující motorová vozidla tak, aby byla plocha 
parkoviště optimálně využita. Míru optimálního využití parkovací plochy určuje Oddělení bezpečnosti 
a ochrany osob provozovatele nebo jím pověřená osoba; 

g) vykázat z parkoviště osoby agresivní a/nebo osoby zjevně pod vlivem návykových látek, a to i za 
pomoci ostrahy provozovatele nebo PČR.  

 

Práva a povinnosti uživatele parkoviště 

Uživatel parkoviště je povinen:  

a) seznámit se s provozním řádem parkoviště a dodržovat ho;  

b) dbát pokynů osob provozovatele odpovídajících za provoz na parkovišti;  

c) zaparkovat motorové vozidlo pouze na parkovacím místě nebo na místě k tomu určeném tak, aby 
nevzniklo žádné nebezpečí; 

d) počínat si tak, aby svým jednáním neohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích; 

e) počínat si tak, aby svým jednáním neomezil práva jiných účastníků provozu na pozemních 
komunikacích, zejména aby jim nijak nepřekážel, nebránil či jiným způsobem neomezoval jiné 
motorové vozidlo v jízdě, parkování, provozu či manipulaci;  

f) zabezpečit motorové vozidlo (zabrzdit, případně zavřít/zatáhnout střechu a uzamknout) tak, aby 
nedošlo k újmě na zdraví nebo životě osob, ke hmotné škodě na majetku provozovatele nebo třetích 
osob či na jiných věcech provozovatele nebo třetích osob;  

g) zdržet se činnosti, kterou by znečišťoval nebo mohl znečistit prostory parkoviště a/nebo 
příjezdových komunikací;  

h) dodržovat podmínky protipožární bezpečnosti, ochrany zdraví apod.;  

i) neprovádět na parkovišti opravy, seřizování, čištění, mytí a jiné úpravy motorového vozidla, včetně 
manipulace s PHM a oleji; 

j) v případě havárií nebo nutných stavebních úprav v prostoru parkoviště přemístit nebo strpět 
přemístění motorového vozidla na nezbytně nutnou dobu, a to na parkovací místo určené 
provozovatelem nebo oprávněnou třetí osobou;  

k) respektovat a dodržovat dopravní značení v celém objektu a nepřekročit nejvyšší povolenou rychlost 
30 km/h; 

l) dodržovat zásady slušného chování vůči osobám provozovatele a ostatním uživatelům parkoviště;  

m) oznámit Oddělení bezpečnosti a ochrany osob na tel. č.: +420 26608 2418 zjištění vzniku újmy na 
zdraví či životě osob v prostoru parkoviště; 

n) uhradit při výjezdu z parkoviště provozovateli cenu za parkování motorového vozidla dle ceníku 
provozovatele, uveřejněného na parkovišti a na www.bulovka.cz.  

 

Uživatel parkoviště odpovídá:  

v plném rozsahu za veškeré škody, které způsobí v prostoru parkoviště. 

 

 



 

Provozovatel a osoby pověřené provozem parkoviště upozorňují všechny uživatele parkoviště, že 
parkoviště není parkovištěm hlídaným a že provozovatel nezajišťuje ochranu a ostrahu zaparkovaných 
motorových vozidel.  

 

Platnost provozního řádu  

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 5. 10. 2020. 

 

 

 


