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Provozní řád.
Areál Besnet Centrum 
a venkovní parking V2

Pravidla jsou vnitřním předpisem, který kromě 
zaměstnanců společnosti EMH South, s r.o. 
jsou povinni dodržovat a tímto předpisem se 
řídit všichni nájemci, jejich návštěvy, klienti 
společnosti MR.PARKIT, s.r.o. jakož i další 
uživatelé ploch a prostor areálu.

V oblastech, které nejsou specifikovány tímto 
předpisem jsou výše jmenovaní povinni se řídit 
obecně závaznými předpisy a případně dalšími 
závazky, vyplývajícími z nájemních smluv. Pravidla 
užívání budov a parkoviště se skládají z dílčích 
částí, jimiž jsou:

I. Základní ustanovení
1. Na parkovišti mohou parkovat pouze motorová 

vozidla nájemce parkoviště, která musí být 
nahlášena k evidenci u správce objektu nebo v 
rezervačním systému MR.PARKIT. 

2. Splněním této podmínky má nájemce právo 
využívat společná zařízení. Přitom se řídí 
ustanoveními tohoto provozního řádu, případně 
dalšími právními a technickými předpisy. 

3. Vjezd a vstup do objektu je povolen pouze 
nájemci stání, případně osobě jím pověřené, 
a osobám v jeho doprovodu. Po dobu pobytu 
těchto osob v objektu parkoviště odpovídá 
nájemce stání za případné škody způsobené 
těmito osobami. V žádném případě nelze 
umožnit vjezd dalšímu motorovému vozidlu, 
pro které nebyla rezervace provedena.

II. Obecné zásady užívání Parkoviště
1. Do areálu pěší a vozidla s nižší výškou 

než 2,5 m vstupují a vjíždějí přes objekt 
vrátnice a pro vozidla jsou další pravidla 
stanovena v dopravním řádu areálu. Vozidla 

s větší výškou než 2,5  m vjíždějí do areálu 
nákladovou bránou po domluvě s ostrahou 
pomocí komunikátoru.

2. Na požádání ostrahy jsou pěší povinni 
sdělit kam jdou.  Pro klienty MR.PARKIT je 
vyhrazena sekce V2 (viz parkovací lístek). 
Klienti MR.PARKIT nevstupují do areálu 
BesNet.

3. Mimo budovy se pohybují pěší po 
chodnících, přechodech pro pěší a místech 
pro přecházení. Do areálu je zákaz vodění 
psů, není-li s pronajímatelem dohodnuto 
jinak.

4. Za úklid společných prostor, komunikací a 
chodníků je zodpovědný pronajímatel. 

5. V případě jakýchkoliv potíží s rezervací/ 
otevřením závory kontaktují řidiči s 
platnou rezervací v rezervačním systému 
MR.PARKIT - hotline MR.PARKIT s.r.o. (tel: 
+420 277 277 978).

6. Každý je povinen při užívání parkoviště 
dodržovat všechna ustanovení tohoto 
provozního řádu, bezpečnostní, požární 
a hygienické předpisy, chránit společný 
majetek a odstranit či uhradit jím způsobená 
poškození v objektu. Každý může užívat své 
stání pouze k parkování vozidla či motorky. 

7. Na parkovišti je zakázáno skladování 
a manipulace s pohonnými hmotami, 
otevřeným ohněm, hořlavinami, těkavými 
látkami nebo žíravinami, zanechávání 
jakýchkoliv movitých věcí, volné pobíhání 
zvířat a konzumace alkoholických nápojů a 
psychotropních látek a kouření.

8. Dále je zakázáno na parkovišti seřizovat 
chod motoru, nechávat motor v chodu déle, 
než je nutné pro vjezd a výjezd. V objektu 
není dovoleno provádět jakékoliv opravy 
vozidel. 

9. Každý nájemce parkovacího stání je povinen 
uposlechnout pokynů a příkazů správce 
objektu / MR.PARKIT s.r.o., které jsou v 
souladu s tímto provozním řádem. 

10. Každý nájemce stání je povinen udržovat 
čistotu a pořádek jak ve stáních, tak i 
ve společných prostorách parkoviště. 
Znečištění vnitřních komunikací je povinen 
odstranit ten, kdo je způsobil. 

11. Není dovoleno provádět jakékoliv 
individuální úpravy nebo opravy v objektu 
ani v místě pronajatého stání. 

12. Není dovoleno provádět jakékoliv jiné 
činnosti, které přímo nesouvisí s parkováním 
motorových vozidel, zejména provádět 
distribuci letáků, agitační činnost, prodejní 
činnost apod. 

13. Nájemce je povinen parkovat řádně 
ve vyznačeném prostoru určeného 
parkovacího místa tak, aby motorové vozidlo 
nepřesahovalo svým okrajem hranice 
příslušného parkovacího místa a nebránilo 
ostatním vozidlům v jízdě nebo parkování. 

14. Není povoleno uskladňovat na rezervovaném 
parkovacím místě jakékoliv jiné předměty, 
které by způsobily přesah zaparkovaného 
motorového vozidla za hranici parkovacího 
místa. 

15. Povinností každého nájemce je dbát 
maximální hospodárnosti při spotřebách 
energií. 

16. V areálu je zakázáno mytí vozidel. 

17. Drobný komunální odpad lze vkládat v 
malém množství do nádob k tomu určených. 
Ostatní odpad je nutno ukládat a likvidovat 
pouze v souladu s platným zákonem o 
odpadech a v souladu s podmínkami 
stanovenými v příslušné smlouvě s 
oprávněnou firmou, která provádí likvidaci 
nebezpečných odpadů na parkovišti.

III. Odpovědnost za škody
1. Nájemce (řidič) bere na vědomí, že se 

nejedná o tzv. hlídané parkoviště, tj. majitel 
parkovacího místa ani MR.PARKIT se 
nezavazují vozidlo nájemce střežit.

2. Při zjištění vzniku škody na majetku svém 
nebo třetích osob je každý povinen oznámit 
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
správci objektu.

3. Majitel parkovacího místa / stejně 
jako zprostředkovatel nenese žádnou 
odpovědnost za škody způsobené osobám, 
zvířatům či na věcech nalézajících se 
bezdůvodně v prostoru parkoviště. 

4. Majitel parkovacího místa, stejně jako 
zprostředkovatel, není zodpovědný za škody 
způsobené v důsledku nahodilého jevu 
nebo vyšší moci (jako ozbrojená loupež, 
samovznícení zaparkovaného vozidla, vlivy 
počasí (sníh, náledí,...), války, teroristického 
útoku, sabotáže apod.). 

5. Společnost MR.PARKIT ani majitel 
parkovacího místa nejsou odpovědní za 
škodu, která vznikne na vozidle nebo jiných 
movitých věcech parkujícího, ani za škodu 
způsobenou zraněním v areálu parkoviště. 

6. Parkující prohlašuje, že má uzavřeno 
pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla (povinné 
ručení), či jiné pojištění, které je co do 
podmínek a pojistného krytí povinnému 
ručení podobné. 

7. Povinností nájemců je, aby při zjištění 
neznámých osob pohybujících se v objektu 
nahlásili tuto skutečnost správci objektu.

IV. Požární ochrana a bezpečnost
1. Je zakázáno v blízkosti a uvnitř budov 

používat otevřený oheň. 

2. V případě nevolnosti či zranění je na vrátnici 
k dispozici lékárnička.

3. V celém objektu platí zákaz kouření a 
manipulace s otevřeným ohněm mimo 
vyhrazené prostory. 

4. Doplňování pohonných hmot na parkovacím 
stání je zakázáno.
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5. Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen 
provést nutná opatření pro záchranu 
ohrožených osob, vypnout elektrický proud 
v objektu, uhasit požár. Nestačí-li svými 
silami a prostředky na zdolání požáru, musí 
neprodleně vyhlásit požární poplach.

6. Požární poplach se vyhlašuje voláním 
“H O Ř Í” a dále telefonickým ohlášením na 
ohlašovnu požárů v areálu, vnitřní linka č. 
1429 nebo přímo hasičům tel. 150.

7. Do příjezdu hasičů řídí záchranné a 
hasební práce vedoucí pracoviště. Ostatní 
zaměstnanci pomáhají v rámci svých 
možností a provádějí nutná opatření pro 
záchranu ohrožených osob a snaží se 
zamezit šíření požáru. V případě, že se 
požár rychle rozšiřuje, musí být provedena 
evakuace osob.

8. Důležitá telefonní čísla:

Ohlašovna požáru:

1. vnitřní linka: +420 239 041 429

státní linka: 150 nebo +420 222 199 111

Záchranná služba: 155

Policie: 158

Policie – místní oddělení: +420 241 714 495

Technické poruchy v areálu, elektro, voda, 
plyn: +420 239 044 241, +420 771 139 679

V. Dopravní řád areálu Besnet
1. Směrnice je vnitřním předpisem, který 

kromě zaměstnanců společnosti BesNet 
jsou povinni dodržovat a touto směrnicí se 
řídit všichni nájemci, klienti společnosti 
MR.PARKIT, s.r.o. a další uživatelé ploch a 
prostor v areálu.

2. Stane-li se řidič účastníkem dopravní 
nehody na vnitroareálových komunikacích, 
je jeho povinností, kromě povinností 
vyplývajících z obecně platných předpisů, 
oznámit tuto skutečnost vedení společnosti 

MR.PARKIT na MR.PARKIT hotline +420 277 
277 978.

VI. Dopravně provozní řád v areálu 
Besnet
Dopravně provozní řád stanovuje zásady 
provozu a dopravy v areálu a na parkovacích 
stání před oploceným areálem. 

Vjezd do areálu a parkování v areálu  
Besnet

1. Vjezdy do areálu jsou v plánu označeny 
písmenem V1 a V2. Ostatní vjezdy jsou 
používány pouze v mimořádných případech 
(požár apod.). Všechny vjezdy jsou 
používány s vědomím a za přítomnosti 
službu konajícího pracovníka bezpečnostní 
služby. 

2. Uživatelé parkovišť mimo oplocení areálu, 
tj. před vjezdy V1 a V2 obdrží magnetické 
karty nebo tel. číslo umožňující automatické 
otvírání a zavírání vjezdových závor a 
zaparkují na volném stání, tyto karty a 
telefonní čísla jsou nepřenosné. Klienti 
MR.PARKIT parkují na ploše V2. Vjezdovou 
závoru si otevírají zavoláním na telefonní 
číslo uvedené v potvrzení rezervace.

3. Komunikace uvnitř objektů areálu 
(chodby, komunikační plochy skladů) 
jsou určeny k pohybu osob v objektech 
a dále pak k přepravě nákladů uvnitř 
objektů. Je zakázáno umisťovat zde 
jakékoliv předměty bránící pohybu osob 
a dopravních prostředků. Nedodržení 
tohoto je posuzováno jako hrubé porušení 
bezpečnostních předpisů a u nájemců ploch 
a prostor v areálu jako porušení nájemní 
smlouvy.

Provoz po komunikacích v areálu

Provoz po komunikacích v areálu se řídí 
dopravními předpisy s tím, že:

1. v celém areálu se musí dodržovat dopravní 
předpisy a dopravní značení,

2. v celém areálu platí maximální rychlost 20 
km/hod,

3. na komunikacích (s výjimkou prostor 
určených jako parkovací plochy) je zákaz 
zastavení,

4. do objektů smějí vjíždět pouze ruční vozíky 
a vozíky na elektrický pohon – pro přepravu 
nákladů po komunikacích 

5. uvnitř objektů platí maximální rychlost 5 km/
hod,

6. řidiči i chodci jsou povinni dát přednost 
vozidlům technické údržby označeným 
oranžovými výstražnými světly,

7. poškozování dopravního značení, stavebních 
konstrukcí a parkové zeleně je hrubým 
porušením nájemní smlouvy,

8. na komunikacích se jezdí vpravo,

9. přednost v jízdě mají vozidla vjíždějící do 
objektu,

10. řidiči jsou povinni respektovat dopravní 
značky uvnitř objektu parkoviště,

11. vozidla na komunikaci mají přednost před 
vozidly vyjíždějícími z parkovacích stání. Pro 
jízdu a odbočování v areálu parkoviště platí 
pravidla silničního provozu,

12. komunikace v objektu nesmí být používány 
ke stání vozidel a odkládání materiálu,

13. při každém vjezdu / výjezdu do / z 
parkoviště je řidič povinen z bezpečnostních 
důvodů zajistit uzavření brány, aby nemohly 
do objektu vniknout neoprávněné osoby.

Úklid a oprava komunikací, ploch a 
osvětlení

1. Za provoz, údržbu a opravy osvětlení 
odpovídá společnost BesNet. 

2. Za úklid komunikací a rozmístění, opravy 
a čištění dopravních značek odpovídá 
společnost EMH South .

3. Zapínání a vypínání venkovního osvětlení 

areálu se provádí automaticky dle 
nastaveného režimu, případně ručně 
pracovníkem bezpečnostní služby.

Pohyb chodců na komunikacích.

1. Chodci se pohybují po chodnících, případně 
po komunikacích se pohybují vlevo, v 
zimních měsících po posypaných cestách, 
pro přechody vozovek používají přechody 
nebo místa určená pro přecházení / na 
těchto nemají chodci právo přednosti. 
Návštěvy cizích osob a jejich pohyb po 
areálu eviduje a instrukce podává pracovník 
bezpečnostní služby.

2. Osoby nevidomé a slabozraké doprovází 
pracovník ostrahy.

VII. Závěrečná  ustanovení
1. Směrnice platí pro zaměstnance 

společností, nájemce, klienty MRPARKIT 
i pro návštěvy, které se pohybují v areálu 
a to jak společnosti EMH SOUTH, tak i 
společností majících vlastní objekty v areálu 
Besnet Centrum.

2. Pokud není v této směrnici stanoveno něco 
jiného, platí obecně závazné právní předpisy.

3. Rozšíření nebo doplnění tohoto provozního 
řádu může provést jednostranně majitel 
parkovacího stání.

4. Při porušení pravidel stanovených tímto 
provozním řádem nebo obecně závaznými 
právními předpisy může správce, po dohodě 
s vlastníkem, dočasně odejmout nájemci 
oprávnění vstupu do objektu.

Provozní řád nabývá účinnosti 6.6.2022. 


