Tento dokument upravuje pravidla a podmínky užívání parkovacích míst v areálu
Klatovské nemocnice, a. s. (dále jen KN) včetně parkovacího domu. Povinnost řídit
se tímto provozním řádem nastává pro motoristu okamžikem odběru parkovacího
lístku při vjezdu do areálu KN nebo převzetím čipové parkovací karty KN.
Provozní řád vstupuje v platnost 11. 12. 2017.

Při vjíždění do areálu KN zastaví vozidlo u závory, která se otevře po stisku tlačítka a
odebrání parkovacího lístku. Tento lístek opravňuje k vjezdu do areálu a k parkování
v areálu zdarma po dobu 30 minut, nebo pro klienty lékárny a dárce krve či plazmy
po dobu 3 hodin.
Klientem lékárny se rozumí osoba, která si v den vjezdu a parkování v areálu buď
vyzvedne v některé z lékáren Klatovské nemocnice lék na recept, nebo tamtéž učiní
nákup. Klient lékárny si vyžádá prodloužení 30minutové parkovací doby přímo
s parkovacím lístkem u personálu lékárny.
Dárcem krve či plazmy se rozumí osoba, která v den vjezdu a parkování v areálu
daruje krev či plazmu na transfuzním oddělení KN. Dárce si vyžádá prodloužení
30minutové parkovací doby přímo s parkovacím lístkem u personálu oddělení.
Pokud doba parkování v areálu přesáhne 30 minut resp. 3 hodiny (klient lékárny,
dárce), musí řidič zaplatit parkovné dle ceníku (viz bod 9) v parkovacím automatu,
který je umístěn ve vstupní hale hlavní budovy KN (monoblok) a u vrátnice (u vjezdu
do areálu KN). Automaty nabízí na vyžádání tisk daňového dokladu.
V případě ztráty parkovacího lístku bude výjezd umožněn až po uhrazení poplatku za
ztrátu parkovacího lístku v pokladně KN nebo na recepci KN dle ceníku (viz bod 9).
Pokladna a recepce se nacházejí ve vstupní hale hlavní budovy KN.

Zaměstnancům organizací, kteří mají pracoviště v areálu KN, je v případě zájmu
vydána za úplatu (viz bod 9) čipová karta, která umožňuje vjezd a výjezd do areálu
bez používání parkovacích lístků. V případě ztráty či odcizení čipové karty je její
držitel toto povinen ohlásit v pokladně. Taková karta je z databázového systému
odstraněna (aby nemohlo dojít k jejímu zneužití) a za úplatu je vydána karta nová.
Kartu je možné si vyžádat v pokladně KN.

Vjezd a parkování v areálu KN ve zvláštním režimu bez parkovacího lístku nebo
čipové karty je povolen:
 sanitním vozům,
 vozidlům integrovaného záchranného systému (Policie ČR, zdravotnická
záchranná služba, hasičský záchranný sbor),
 vozidlům Městské policie Klatovy,
 označeným pohotovostním vozidlům firem zajišťujících dodávku plynu,
elektřiny, tepla, vody či telekomunikací,
 vozidlům zajišťujícím poštovní a doručovatelské služby,
 vozidlům servisních a zásobovacích společností,
 vozidlům držitelů průkazu ZTP/P.
Tato vozidla budou vpuštěna do areálu a z něj pracovníkem bezpečnostní agentury
na vrátnici.

Celý areál je koncipován jako zóna se zákazem stání. Parkování v areálu KN je
povoleno pouze na místech označených dopravními značkami pro parkování (IP 11a,
IP11c, IP12). Za neoprávněné parkování se považuje veškeré parkování v rozporu s
dopravním značením. Zaměstnanci technického oddělení KN mohou v případě
neoprávněného parkování přizvat příslušníky Městské policie Klatovy nebo Policie
ČR, aby uplatnili sankční opatření.
Všechna parkovací místa v areálu KN včetně parkovacího domu jsou nechráněná.
KN neposkytuje zabezpečení vozidla a neodpovídá za případné odcizení vozidla,
krádeže součástí a vybavení vozidla, jakož i případných předmětů ponechaných po
dobu parkování ve vozidle, vloupání do vozidla či jakékoliv jeho poškození.

Sanitní vozy smějí parkovat před jednotlivými budovami pouze po dobu nakládky a
vykládky pacientů. Po naložení či vyložení pacientů jsou sanitní vozy povinny prostor
před budovami opustit a v případě nutnosti parkovat na vyhrazených parkovacích
místech.

Parkovací místa v parkovacím domě jsou určeny pouze pro parkování vozidel dle
níže uvedené specifikace:
 Není dovolen vjezd ani parkování vozidel na LPG.
 Není dovoleno parkování vozidel s přívěsným vozíkem, přívěsem, karavanem
a nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 2000 kg.
 Jednostopá vozidla se pro účely parkování v parkovacím domě posuzují jako
vozidla dvoustopá.
 Maximální nápravový tlak vozidel je 1000 kg.



Vozidla, která parkují v parkovacím domě, musí být v řádném technickém
stavu a musí být schválena k provozu na pozemních komunikacích. Z vozidla
nesmí být po dobu stání v parkovacím domě sejmuty, zakryty či jinak
odstraněny evidenční značky.

Pohyb osob v parkovacím domě, který nesouvisí s užíváním parkovacího místa, není
povolen. Řidič vozidla je povinen bez výhrad dbát pokynů provozovatele (KN) nebo
jím zaškolených pracovníků, zaparkovat své vozidlo na místě, které mu je těmito
pravidly či provozovatelem parkovacího domu určeno.

Obsluhu parkovacího systému včetně automatů na výdej parkovacích lístků zajišťuje
bezpečnostní agentura z prostoru vrátnice.

Manipulaci s finanční hotovostní v peněžních automatech parkovacího systému
zajišťuje pověřený pracovník ekonomického oddělení KN.

parkování do 30 minut
parkování klientů lékárny, dialyzovaných pacientů,
dárců krve a plazmy do 3 hodin
každá další započatá hodina
poplatek za ztrátu parkovacího lístku
vydání čipové karty pracujícím v areálu KN

zdarma
zdarma
20,- Kč
500,- Kč
100,- Kč

