
Provozní řád 
vjezdového systému a parkování v areálu

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

1. Tento provozní řád upravuje vztah provozovatele (Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – dále
jen  ONT)  s  majiteli  nebo  uživateli  motorových  vozidel  při  vjezdu  do  areálu
nemocnice a při užívání parkovacích ploch v areálu nemocnice.

2. Vjezd do areálu ONT je povolen jen na základě smluvního vztahu. Smluvní vztah vzniká
okamžikem odběru parkovací karty ze stojanu vjezdového terminálu systému nebo
použitím platné čipové karty (čipu) k vjezdovému systému. 
Parkovací  kartu  pečlivě  uschovejte!  Při  ztrátě  parkovací  karty  je  vyjíždějící  řidič
povinen zaplatit provozovateli vjezdového systému částku ve výši 500,- Kč. Vjezdem
do areálu – odběrem parkovací karty vzniká klientovi povinnost řídit se provozním
řádem vjezdového systému. 

3. ONT nezodpovídá za odcizení  či  poškození  vozidla,  jeho příslušenství  nebo věcí  v něm
uložených, způsobené třetí osobou!

4. Případně vzniklé škody během setrvání vozidla v areálu je třeba neprodleně hlásit obsluze
vrátnice ještě před tím, než vozidlo opustí areál za automatickou závoru.

5. Na komunikacích v areálu nemocnice jsou klienti povinni respektovat pravidla silničního
provozu a dopravní značení.  Provoz vjezdu do areálu řídí obsluha (na vrátnici)  a
klienti jsou povinni uposlechnout pokyny, které obsluha vydá. 

6. Bez  předchozí  dohody  s obsluhou  vrátnice  je  zakázáno  vjíždět  do  areálu  s přívěsným
vozíkem. Odpovědnost za případnou škodu vzniklou nedodržením tohoto bodu nese
řidič vozidla.

7. K  parkování  v  areálu  ONT  využívejte  výhradně  k  tomu  určená  parkovací  místa.
Nepojízdná  vozidla  a  vozidla  zaparkovaná  mimo  povolená  stání  budou
odtažena na náklady majitele vozidla.

8.  Výjezdové závory jsou ovládány parkovací kartou, která slouží jako podklad pro
          zaplacení smluvního poplatku před výjezdem z areálu.

9. Ceny poplatků jsou smluvní. Mimo uvedenou dobu je vjezd a parkování bezplatné.

Zpoplatněná doba:   PO – PÁ           7.00 – 15.00 hod.
Ceník:  První hodina 0,- Kč  (výjezd umožněn přímo na parkovací  
                                                                                kartu, bez použití parkovací pokladny)

 Každá další započatá ½ hod. 20,- Kč

10. Poplatek za vjezd je klient povinen zaplatit před výjezdem, u automatické pokladny,
která je umístěna před vchodem do vrátnice na vyhrazeném místě.

11. Platit je možno:
 mincemi 5, 10, 20, 50 Kč; 
 bankovkami, které jsou zobrazené na displeji automatické pokladny.

1. Po uhrazení poplatku opusťte s vozidlem do 15 minut areál ONT.


