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Provozní řád zpoplatněného prostoru – označeného jako parkoviště 

1. Provozovatelem zpoplatněného prostoru je Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice 
v Ústí  nad  Labem,  o.z.  (dále  jen  MN).  Jedná  se  o  nestřežené  parkoviště  a  provozovatel 
neodpovídá za škody vzniklé během parkování vozidla.

2. Děti se mohou v placeném prostoru pohybovat pouze v doprovodu dospělých osob, které 
odpovídají za jejich bezpečnost.

3. Parkování vozidel je povoleno jen na základě smluvního vztahu. Smluvní vztah vzniká 
okamžikem  odběru  parkovacího  lístku  ze  stojanu  parkovacího  zařízení  nebo  sejmutím 
informací z čipové ID karty. 

4. Vjezdové závory uvolní  vjezd po vydání vjezdové karty nebo sejmutí  informací z ID karty. 
Výjezdové závory uvolní výjezd po přiložení zaplaceného parkovacího lístku nebo čipové ID 
karty. 

5. Vjezdovou kartu pečlivě uschovejte, za její ztrátu bude účtována náhrada ve výši,  která je 
stanovena  v ceníku  parkovného  (řidič  odpovídá  za  předanou  vjezdovou  kartu,  v případě 
předání karty, která byla vydána není možné po jejím zaúčtování předkládat jinou) .

6. Cena za užití zpoplatněného prostoru je stanovena v ceníku MN za každých započatých 30 
min.  (prvních  30  min.  je  zdarma).  Cena  parkovného  je  uvedena  včetně  DPH.  Držitelům 
Jánského  plakety,  průkazu  ZTP,  dárcům  krve  v den  odběru,  kontrolním  orgánům  IBP, 
sanitním vozům, vozům Policie ČR, vozům Městské policie Ústí nad Labem a vozům HZS ve 
výkonu  služby  se  cena  za  parkování  neúčtuje  (s odebranou  vjezdovou  kartou  předloží 
příslušné doklady v pokladně).

7. Na  komunikacích  v placeném  prostoru  jsou  řidiči  povinni  řídit  se  pravidly  provozu  na 
pozemních komunikacích a dopravním značením. Parkování je povoleno pouze na místech 
označených dopravní značkou IP 11 - parkoviště.

8. Nepojízdná  vozidla  a  vozidla  zaparkovaná  mimo  povolená  stání  (respektive  jejich  řidiči) 
budou v součinnosti s Policií ČR nebo Městskou policií Ústí nad Labem sankcionováni, dle 
platných  předpisů  o  provozu  na  pozemních  komunikacích.  Pokud  bude  vozidlo  bránit 
provozu na komunikaci v areálu MN bude odtaženo na náklady majitele vozidla.

9. V areálu není zejména dovoleno:
- provádění jakékoli opravy a tankování
- odkládání čehokoliv mimo vozidlo a znečišťování plochy areálu
- manipulovat s hořlavinami a otevřeným ohněm
- parkování přívěsných vozíků

10. V případě požáru nebo jiných mimořádných situací  jsou parkující  povinni  řídit  se pokyny 
pracovníků provozního odboru MN, ostrahy a členů hasičských jednotek

Důležitá telefonní čísla:

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM : 112

POLICIE ČR:   158 MĚSTSKÁ POLICIE:   156

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA:   155 HASIČI:   150

Informace pro klienty k parkování:   477 117 994 (NON STOP)
Zákaznické centrum    Po-Pá 6,30-21,00, So- Ne 7,00-20,00:    477 117 861
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