
 
 

 

Provozní řád parkoviště pro pacienty a návštěvy v ONN 
 

 

Provozní doba:    6:00-15:30hod. 
 

Ceník parkování:  
 

PO-PÁ 6:00-15:30hod. poplatek při vjezdu 30,-Kč/hod.  

za každou další započatou hodinu 10,-Kč/hod., maximálně však na 4 hodiny. 

Po 4. hodině za každou započatou hodinu 100,- Kč. 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v platné sazbě a výši. 

SOBOTA, NEDĚLE, STÁTNÍ SVÁTKY ZDARMA 
Po předložení průkazu dárce a potvrzení o odběru krve parkování ZDARMA 

 
Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem areálu a řidiči motorových vozidel, kteří budou za 
úplatu dočasně užívat parkovací místa na parkovišti. 

Provozní řád upravuje pravidla užívání parkovacích míst určených pro parkování osobních vozidel. 

Užívat nechráněné parkovací místo může jen uživatel, který akceptuje tento provozní řád a ceník a tím uzavřel dohodu 
o poskytnutí nechráněného parkovacího místa. 

Pro uživatele parkoviště je tento provozní řád závazný vjezdem do prostor areálu parkoviště, s tím, že vedle provozního 
řádu je uživatel parkoviště povinen dbát i pokynů provozovatele. 

 
Podmínky parkování:  
1. Provozovatelem parkoviště je Oblastní nemocnice Náchod a.s.na adrese Purkyňova 446, Náchod. Provozovatel 

neodpovídá za škody vzniklé během parkování vozidla v důsledku jednání třetí osoby.  

2. Parkování je povoleno pouze na vyznačených místech.  

3. Parkování vozidel v době PO-PÁ, 6:00hod.-15:30hod. probíhá na základě smluvního vztahu, který vzniká okamžikem 
zakoupení parkovacího lístku od pracovníka ostrahy za cenu 30,-Kč a zaniká výjezdem z parkoviště, po opětovné 
kontrole pracovníkem ostrahy a případným doplacením parkovného dle ceníku. 

4. Parkovací lístek musí být viditelně umístěn ve vozidle – na palubní desce nebo za čelním sklem.  

5. Za ztrátu nebo znehodnocení parkovacího lístku bude ostrahou parkoviště účtována náhrada ve výši 500,-Kč.  

6. Vozidla zaparkovaná mimo vyznačená stání budou zabezpečena mechanickým zařízením zabraňujícím odjezdu nebo 
odtažena na náklady majitele vozidla.  

7. V prostorách parkoviště je zakázáno:  

- provádění jakékoliv opravy, výměny provozních kapalin a doplňování pohonných hmot  

- odkládání čehokoliv mimo vozidlo a znečišťování plochy parkoviště  

- provádění manipulace s hořlavinami a otevřeným ohněm  

- volné pobíhání zvířat  

- parkování přívěsných vozíků  

- provádění zkušebních jízd autoškol  

- provozování jakékoliv činnosti nesouvisející s parkováním bez souhlasu provozovatele parkoviště - např. stánkový 
prodej, shromažďovací akce, umělecké produkce, sázky a loterie, reklamní činnost (včetně zákazu umisťování 
letáků za stěrače vozidel) apod.  

- provozovat hry a zábavy dětí (např. míčové hry, jízda na kole, in-line bruslích, skateboardech apod.)  
 

 

Důležitá telefonní čísla:  
Integrovaný záchranný systém (IZS): 112  
Policie ČR: 158  
Zdravotnická záchranná služba: 155  
Hasičský záchranný sbor: 150  
Městská policie: 156 
  
Provozní řád parkoviště platí od 1. června 2018. 
 
 
 
V Náchodě 30. května 2018. 


