
      PROVOZNÍ A TECHNICKÝ ŘÁD

   OBCHODNÍ CENTRUM LUŽINY



Tento PROVOZNÍ A TECHNICKÝ ŘÁD (PTŘ) stanovuje podmínky pohybu a činnosti
jednotlivých subjektů nacházejících se v prostoru Obchodního centra 
Lužiny (OCL) v Praze, včetně venkovního parkoviště a pozemků, které 
náleží OCL. 

PTŘ je závazným dokumentem vytvořeným Správou OCL a je schválen 
vlastníkem OCL. Jeho porušení může vést k okamžitému vykázání subjektu 
z prostoru OCL či pozemků náležejících k OCL. 

Správa OCL a vlastník OCL si vyhrazují právo podniknout patřičné právní 
kroky na ochranu majetku svého, svých návštěvníků a nájemníků v tom 
případě, pokud by takové konání některého subjektu vedlo k jejich újmě. 

Tento PTŘ je přílohou k nájemním smlouvám uzavíraným na pronájem 
jakýchkoli interních či externích prostor tvořících BC. Je závazný 
pro všechny Nájemce (uživatele), kteří se zavazují zajistit, aby jejich 
zainteresované osoby nebo zaměstnanci tato pravidla dodržovali. 
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1. Domovní řád 

Stanovuje pravidla pro pohyb a činnost Nájemců a jejich zaměstnanců v BC.

Práva a povinnosti Nájemce: 
 
Nájemce, jeho zaměstnanci a osoby vykonávající pro něj určitou činnost 
jsou povinni dodržovat dobu otevření OCL pro jednotlivé činnosti – viz  
Provozní doba OCL, Otevírací doba OCL a Skladové hospodářství OCL 

všichni zaměstnanci Nájemce OCL musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP 
a Požární ochrany, včetně seznámení s místními podmínkami v objektu.
Tíže náhrady škod vzniklých takto nepoučenými zaměstnanci leží plně na 
Nájemci
 
všichni zaměstnanci Nájemců OCL (včetně Nájemce samotného) jsou povinni 
se na vyžádání Ostrahy OCL či Správy OCL prokázat dokumentem, z nějž bude
patrné, že v OCL pracují 
 
Nájemce a jeho zaměstnanci nesmí jakkoli manipulovat, zakrývat nebo jinak
omezovat funkci bezpečnostního nebo požárně bezpečnostního zařízení OCL 
 
Nájemce je povinen informovat Správu OCL (která si vede evidenci) o všech
svých zaměstnancích, ta si ale vyhrazuje právo zakázat vstup těm, 
kteří hrubě poruší tento PTŘ OCL 
 
každý Nájemce je oprávněn používat společné části v souladu s jejich 
vymezeným účelem, aniž by přitom porušoval práva ostatních Nájemců, 
 
společné prostory OCL jsou interní a externí plochy a společná zařízení, 
např. vstupní dveře, nouzové východy, chodby, umývárny, jídelny, 
konferenční a kancelářské místnosti 
 
společné prostory – viz také Denní místnost a šatny pro personál OCL 
 
mezi společné prostory patří i vnější prostory OCL, parkoviště a 
příjezdové komunikace 
 
Nájemci a jejich zaměstnanci dbají, aby nerušili návštěvníky OCL v 
prostorách určených pro veřejnost, 
 
Nájemci jsou povinni výkladce své NJ udržovat čisté a s vystaveným 
zbožím, NJ bude stále zásobená a v provozu 

k obsluze zákazníků musí být v prostorách NJ odpovídající počet personálu
s patřičnou kvalifikací; vyžaduje se od něj upravený vzhled, ochota a
zdvořilost, jak ve vztahu k zákazníkům, tak ve vztahu k ostatním 
uživatelům 



ostatním uživatelům OCL; personál se nebude zbytečně zdržovat v 
prostorech mimo NJ, 
 
Nájemci je zakázáno umísťovat do svých výkladců ručně či nevkusně psané 
vzkazy svým zákazníkům, nezbytně nutné vzkazy nesmí zakrývat prodávané 
zboží 
 
Nájemci je zakázáno vylepovat do výkladců, na konstrukce výkladců nebo 
jiné plochy, oznámení či jiné tiskoviny, které budou přilepeny  lepící 
páskou nebo které budou zasunuty v eurofolii nebo podobném obalu
 
výkladce Nájemců nesmí být špinavé či s otisky dotyku rukou, 
 
výkladce musí být vyčištěny nejpozději v dobu otevření OCL, tzn. v 9:00; 
pokud je bude čistit externí firma, musí být evidována na Správě OCL 
a tato evidence musí být obnovována každé tři měsíce, 
 
výkladce včetně prodejních prostor musí být po celou dobu prodeje 
osvětleny dle platných předpisů 
 
Nájemce nesmí umísťovat svou reklamu před NJ do společných prostor, 
zvenčí ani vně oken a dveří vnitřního ani venkovního pláště budovy OCL 
 
nesmí reklamu různě vylepovat nebo věšet na konstrukce galerie OCL či 
jiné vnitřní vybavení společných prostor; vyjímky povoluje pouze Správa 
OCL 
 
Nájemce nesmí vylepit, vyvěsit či jinak umístit reklamu do vlastní výlohy
– výkladce - nebo na konstrukci, vstupní dveře či roletu bez písemného 
souhlasu Správy OCL, 
 
je zakázáno umísťovat upoutávky na akce pořádané mimo prostory OCL 
 
Nájemce nesmí vylepit, vyvěsit či jinak umístit reklamu či upoutávku na 
třetí subjekt nebo jeho produkty do vlastní výlohy - výkladce nebo na
konstrukci, vstupní dveře či roletu bez souhlasu Správy OCL, 
 
pokud je reklama či jiná aktivita Nájemce povolena, nesmí narušovat 
estetický vzhled OCL, rušit její návštěvníky či rušit prodej jiných NJ, 
 
každý Nájemce se zavazuje svou činnost provádět tak, aby jiní Nájemci 
nedocházeli k újmě ve svém podnikání 
 
Nájemce nebude od Správy OCL požadovat žádná nápravná opatření v případě,
že bude zvažovat na základě skutečného jednání nebo ze zákona podání 
stížností z důvodu rušení způsobeného jeho sousedy, ostatními Nájemci 
nebo třetí stranou; v takovém případě bude Nájemce jednat přímo s 
dotyčnou osobou 
 
hromadné výprodeje, likvidace zásob či dražby (i ty, jež jsou vykonávány 
na základě úředního rozhodnutí), smí být prováděny pouze s výslovným 
souhlasem Správy OCL 
 
každý Nájemce BC se zavazuje provozovat svoji NJ v souladu se všemi 
zákony, právními předpisy a nařízeními správních a policejních orgánů 
souvisejících s jeho oborem podnikání a jeho NJ; pokud tak nebude činit,



přebírá veškeré výdaje a závazky vůči obci, policii a státním orgánům, na
svou osobu 
 
Nájemce nemá povoleno vykonávat jakékoliv aktivity mimo své NJ bez 
souhlasu Správy OCL, jedná se např. o pořádání hudebních produkcí, 
charitativních akcí sbírek, rozdávání prospektů či reklamních průzkumů 
 
aktivity Nájemce uvnitř jeho NJ nesmí hlukem, zápachem či jinak obtěžovat
jiné Nájemce OCL či jeho návštěvníky; může se jednat např. o rozhlasové
přijímače, TV či ampliony 
 
označení NJ nesmí na sebe poutat pozornost blikajícími či vířivými 
efekty; stejně tak jsou nepřípustná akustická označení obchodů; 
NJ musí být označena vkusně a v souladu s celkovým estetickým ztvárněním 
OCL

Nájemci a jeho zaměstnancům je zakázáno jakkoli manipulovat s 
technologiemi umístěnými v jeho NJ či jinde v OCL bez písemného 
souhlasu Správy OCL; nerespektování tohoto nařízení jde k tíži Nájemce 
poté, co by Správa OCL musela provést nápravu do původního stavu 
 
instalace dalších spotřebičů do NJ je povolena jen na základě souhlasu 
Správy OCL, patřičné revize jdou k tíži nájemce
 
revize vnitřního zařízení NJ, které je ve výlučném užívání Nájemce (např.
plynové přípojky, elektroinstalace, rozvody vzduchotechniky, vytápění 
a chlazení, hasicí přístroje, elektrospotřebiče, zabezpečovací zařízení 
ad. je v režii a starosti Nájemce. Dělícím bodem, od kterého je zařízení
zařízení ve správě nájemce jsou napojovací body technologií. 
Obvykle se jedná o hlavní uzávěr na hranici mezi nájemní jednotkou a 
společnými prostory, regulační klapka VZT, vnitřní elektro rozvaděč 
nájemce (včetně) ap. Tato povinnost se nevztahuje na zařízení systému
sprinklerů a EPS (elektrické požární signalizace), jejichž revizi 
zajišťuje správa centra 
 
Nájemce má zakázáno používat takové prostředky či zařízení, které by 
ohrožovali jeho zaměstnance, návštěvníky či jiné osoby nacházející se
v prostorách OCL; jedná se například o používání otevřeného ohně nebo 
jiného zdroje zapálení, o pyrotechniku, nebezpečné stroje či zařízení 
neschválené Správou OCL či nezpůsobilé k provozu v uzavřených prostorách
OCL
 
je zakázáno donášet do prostor OCL nebezpečné nebo hořlavé látky či 
předměty, výbušniny, jakékoli zbraně a střelivo; za porušení tohoto 
zákazu svými zaměstnanci či firmami pracujícími pro Nájemce odpovídá v
plné míře Nájemce a on ponese veškerou odpovědnost za případné škody 
 
každý Nájemce se zavazuje jednat způsobem slučitelným s potřebami života 
a zdržet se vůči lidem či jiným živým tvorům jakéhokoli fyzického či 
morálního násilí; v případě porušení tohoto závazku se Nájemce vystavuje 
nebezpečí zrušení nájmu a trestního postihu ze strany Správy OCL a 
Vlastníka OCL, 

je zakázáno připravovat potraviny mimo prostorů k tomu určených, vyjímku 
může povolit Správa OCL, dále viz Denní místnost a šatny pro personál 
OCL, 
 



Nájemce musí respektovat činnosti spojené s hubením škůdců, mimo zvířeny,
určené k prodeji a psů ostrahy se nesmí v prostoru OCL vyskytovat žádná 
jiná zvířata s vyjímkou těch, která jsou po celou dobu nesena na 
ruce nebo v tašce vždy ale tak, aby nedošlo ke konfliktu s návštěvníky 
OCL, nebo personálem OCL 
 
nastěhování, vystěhování či jiné práce v NJ po uvedení OCL do provozu se 
můžou dít jen po souhlasu Správy OCL v přesně určenou dobu a musí mu toto
být dáno min. 14 dní předem na vědomí, 
 
v jakékoli korespondenci či reklamě probíhající v rámci OCL bude Nájemce 
uvádět jméno, logo a adresu OCL
 
je zakázáno kouřit ve všech vnitřních i vnějších prostorách OCL včetně 
NJ, s výjimkou prostor ke kouření vyhrazených, 
 
Nájemce se zavazuje umožnit vstup do své NJ zástupci Správy OCL nebo 
osobě pověřené Správou OCL, tzn. údržbě OCL, bezpečnostní službě či 
úklidové službě, firmám provádějící revize, servis či opravy zařízení,
a to kdykoliv o to bude požádán; v případě vyžádání provozovatele NJ v 
doprovodu zástupce správy OCL

v případě úrazu jakéhokoliv návštěvníka NJ musí být vždy informována 
Správa OCL, která se zúčastní řešení a zaznamená všechny potřebné detaily
 
v případě pojistné události je zapotřebí o případu do všech detailů 
informovat Správu OCL na telefonním čísle 251 556 580 

Správa OCL může organizovat kulturní a zábavné akce v rámci OCL ; 
předpokládá se, že při těchto příležitostech budou Nájemci tyto aktivity
podporovat a napomůžou udržení pozitivní atmosféry, 
 
Nájemce musí neprodleně informovat Správu OCL o poruše nebo odpojení 
požárního zabezpečovacího zařízení jako jsou SHZ, EPS, Evakuační rozhlas 
či odvod tepla a kouře 
 
Nájemce nesmí, bez písemného souhlasu Správy OCL, pronajmout své prostory
třetímu subjektu.
 
Provozní doba OCL: 

 
provozní doba OCL jsou časové úseky včetně před a po otevírací době a 
jsou určeny k doplňování skladů, úklidu a nutným opravám, kdy jsou 
zaměstnanci nájemců a nájemci oprávněni se pohybovat v OCL bez 
zvláštního povolení správy centra. 

Jedná se o dobu:
 
od 6:00 do 9:00 
od 21:30 do 23:30 

 
pro pohyb osob v OCL mimo tuto Provozní dobu je nutný předchozí písemný 
souhlas Správy OCL. 
 
ve 3. patře je provozní doba prodloužena v návaznosti na aktuální provoz 
restaurace po dohodě se Správou OCL



výjimku povoluje pouze Správa OCL. 

Otevírací doba OCL: 

Pronajímatel stanovuje otevírací dobu OCL pro zákazníky denně od 9:00 do 
21:00 hodin, 

Nájemci jsou povinni tuto dobu striktně dodržovat, přestávky nejsou 
povoleny v žádné formě 
 
Změny této doby jsou možné například v důsledku státních svátků nebo 
nenadálých mimořádných událostí a jsou stanoveny správou OCL. 
Nájemci jsou povinni takové změny akceptovat. 
 
Odlišná otevírací doba je stanovena u Nájemců, kteří svým rozsahem a 
podstatou nabízených služeb jsou v OCL výjimeční a odlišná doba je pro 
tento sortiment výrobků a služeb na trhu obvyklá. zejména o supermarket, 
banky, herny, fitness a jiné sportovní a zábavní služby. Odlišná 
otevírací doba jednotlivých Nájemců je možná pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu pronajímatele OCL
. 
Pronajímatel upozorňuje Nájemce, že jednotná otevírací doba je jedním z 
nejdůležitějších obchodních benefitů obchodního centra a jakékoliv 
svévolné úpravy otevírací doby nebo přestávky v provozování obchodů v 
průběhu této doby poškozují obchodní úspěch celého centra! 
 
prodejna BILLA je otevřena:
 
od 7:00 do 22:00 od pondělí do soboty 
od 8:00 do 22:00 v neděli 

Skladové hospodářství BC: 

 
Nájemce má právo skladovat si své zboží ve své NJ či ve svém pronajatém 
skladovacím prostoru; mimo toto území je zakázáno Nájemci a jeho 
zaměstnancům umísťovat jakékoli zboží, odpady z něj, či prostředky na 
jeho přepravu; to samé se vztahuje na osoby pracující pro Nájemce na jeho
účet; vyjímky povoluje pouze Správa OCL; 
 
Nájemce je povinen své zboží skladovat min. 60 cm od hlavic SHZ 
(samočinné hasicí zařízení - sprinkler) a čidel EPS (elektrická požární 
signalizace), 
 
v případě, že přes sklad Nájemce vede úniková cesta, je Nájemce povinen 
tuto cestu udržovat volně průchodnou a nezastavěnou žádným materiálem 
 
v případě že Nájemce poruší toto ustanovení, může Správa OCL přistoupit k
odstranění těchto věcí na náklady Nájemce; ve výjimečných případech může
Správa OCL povolit předem a na omezenou a přesně stanovenou dobu určitou
činnost 
 
dovoz zboží přes prostory nákladové rampy se může provádět v čase i mimo 
otevření BC, viz Provozní doba OCL 
navážení zboží svými prostředky či prostředky subjektů pracujících pro 
Nájemce se musí konat po nezbytně nutnou dobu tak, aby nedocházelo ke



zbytečné blokaci prostředků jiných Nájemců; pokud tak nebude činěno může 
přistoupit Správa OCL k jeho odtažení na náklady Nájemce, pro kterého 
vozidlo zboží naváželo 
 
vozidlo se může zdržovat pouze v prostoru nakládky zboží, do prostoru 
určeném pro parkování návštěvníků nemá přístup 
 
řidič či závozník nákladního vozidla přivážející zboží pro Nájemce se 
nesmí vzdálit od svého vozidla, musí být neustále k dispozici 
pracovníkovi ostrahy a musí dbát jeho pokynů; zakazuje se mu zde své 
vozidlo opravovat, dolévat provozní tekutiny či své vozidlo čistit; při 
porušení těchto pravidel mu může Správa OCL zakázat vjezd
 
Denní místnost a šatny pro personál potravinářských NJ OCL : 
 
je určena zaměstnancům NJ a firmám zabezpečujícím ostrahu, údržbu a 
úklid, 
 
šatní skříňky v šatnách zaměstnanců potravinářských NJ jsou určeny k 
odkládání oděvů a obuvi a budou poskytovány zájemcům po dohodě se 
Správou OCL 
 
šatní skříňky nesmí být používány k odkládání zboží či materiálu, který 
by mohl způsobit hmotné škody či poškodit zdraví ostatních pracovníků
Nájemců OCL 
 
personál OCL může využívat vybavení denní místnosti dle libosti, musí ale
použité spotřebiče, nádobí a vlastní prostor ponechat po sobě uklizen 
 
personál OCL se musí vyvarovat jakéhokoli poškozování vybavení denní 
místnosti a chovat se ohleduplně s ohledem na ostatní přítomné 
 
nikdo ze zaměstnanců NJ či firem zabezpečujících ostrahu, údržbu a úklid 
nesmí do těchto prostor vpouštět cizí osoby v OCL nepracující, pokud se 
toto stane, bude takovému zaměstnanci ihned odebrán klíč od jeho šatní
skříňky a klíč od vstupních dveří bez náhrady. 

Odpadové hospodářství: 

 
veškeré nakládání s odpadem musí být v souladu s tímto řádem, zabezpečuje
jej správa OCL a náklady s tím spojené jsou považovány za přímou spotřebu
za náklady přímo hrazené Nájemci, 

vývoz odpadu z NJ se řídí k tomu vydanými pokyny – viz příloha č. PTŘ-
2.01 a zabezpečuje jej Správa OCL
 
k tomuto řádu náleží jako příloha č. PTŘ-2.02 schéma umístění kontejnerů 
a boxů pro jednotlivé druhy odpadů 
 
biologický odpad ukládají zaměstnanci restauračních provozů do chlazeného
boxu, v případě jeho naplnění informují Správu OCL a patřičného 
pracovníka odpadového hospodářství určeného k řešení tohoto stavu, ten 
zajistí odvoz tohoto odpadu do 3NP do místnosti pro biologický odpad a 
zkontaktuje firmu zabývající se jeho likvidací. 
 
odvoz biologického odpadu z 3NP do 1NP bude zajištěn prostorami, které 
nejsou určeny pro pohyb návštěvníků OCL



Zabezpečení proti krádeži: 

 
Správa OCL neodpovídá za zabezpečení ochrany obchodů proti krádeži; je na
každém Nájemci, aby své prostory účinně zabezpečil proti vniknutí či 
vloupání do těchto prostor mimo otvírací dobu OCL; zejména přední část 
prostor by při uzamknutí neměla umožnit, aby bylo možné vniknout dovnitř 
za použití háku nebo aby se do prostor mohli dostat hlodavci 
 
Nájemci se nesmí stavět proti tomu, aby zaměstnanci bezpečnostní služby 
OCL a technické údržby OCL plnili své úkoly; tito jsou oprávněni vniknout
do NJ v nepřítomnosti provozovatele (avšak pouze v případě (akutního 
nebezpečí/havárie), aby mohli učinit veškerá opatření nezbytná k ochraně 
budovy OCL, majetku a osob, 

Nájemce uzavře pojistné smlouvy, jejichž uzavření nájemní smlouva 
předpokládá (v případě víceprací na své NJ pak uzavře dodatečné pojistky)
a oznámí svým pojistitelům příslušenství své NJ. Správě OCL: 

o jakékoliv písemné povolení od Správy OCL je možné požádat v pracovních 
dnech od 9:00 do 12:00 v kanceláři Správy OCL 
 
Správa OCL je povinna se vyjádřit do 3 dnů od podání žádosti; kritické 
žádosti se řeší individuálně s ohledem na technické a provozní možnosti.
 
Používání Nouzových východů (NV) z Chráněných únikových cest 
(CHUC) BC: 
 
CHUC jsou primárně určeny k evakuaci osob z OCL při situacích 
vyžadujících neprodlené opuštění budovy, nesmí být proto žádným způsobem 
zastaveny či dokonce uzamčeny; vůbec se nesmí v cestách CHUC vyskytovat 
nábytek, zboží či jiný materiál, porušení tohoto zákazu bude přísně 
stíháno 
 
NV v CHUC nejsou určeny k docházce zaměstnanců, k zásobování NJ či jako 
východy pro kuřáky a jejich potřeby

ve výjimečných případech může použití těchto NV povolit Správa OCL, ale 
vždy musí jít o podání odůvodněné žádosti a s dostatečným předstihem, 

systém Elektrického zabezpečení OCL vnímá každé otevření NV v CHUC jako 
narušení integrity venkovního pláště OCL a z toho důvodu signalizuje vše 
na Velíně Ostrahy OCL 

Operační dozorčí může vyhodnotit takovéto narušení jako důvod k povolání 
dalších bezpečnostních sil, veškeré takto vzniklé náklady proto vždy 
půjdou k tíži viníka 

2. Návštěvní řád Práva a povinnosti Návštěvníka 

Správa OCL si vyhrazuje právo vykázat z prostor OCL ty Návštěvníky, kteří
hrubě porušují dobré mravy, páchají přestupky nebo trestnou činnost, 
žebrají či jinak obtěžují ostatní návštěvníky OCL či zaměstnance obchodů 
 
Návštěvník musí vzít na vědomí, že je v celém OCL včetně venkovních 
prostor přiléhajících k OCL zákaz kouření vyjma k tomu vyhrazených 
prostor  



je zakázáno odkládat či uvazovat na pozemku OCL zvířata bez ochranného 
košíku 

je zakázáno konzumovat alkohol mimo prostory k tomu určené 
 
je zakázáno fotografovat či filmovat ve všech prostorách OCL bez 
písemného souhlasu Správy OCL 
 
Návštěvník nesmí jakkoli manipulovat, zakrývat či jinak omezovat funkci 
požárního či bezpečnostně požárního zařízení OCL 
 
každý Návštěvník je oprávněn používat společné části v souladu s jejich 
vymezeným účelem, aniž by přitom porušoval práva ostatních Návštěvníků, 
 
společné prostory OCL jsou interní plochy a společná zařízení, např. 
vstupní dveře, nouzové východy, chodby, umývárny, jídelny, konferenční a 
kancelářské místnosti 
 
mezi společné prostory patří i vnější prostory OCL, parkoviště a 
příjezdové komunikace 
 
Návštěvník nesmí provádět jakoukoli reklamní činnost na plochách ve 
správě OCL, v obchodech či společných prostorách, nesmí nic lepit zvenčí 
ani vně oken a dveří venkovního pláště budovy OCL
 
Návštěvník nemá povoleno vykonávat různé aktivity bez souhlasu Správy 
OCL, jedná se např. o pořádání hudebních produkcí, charitativních akcí, 
sbírek, podomního prodeje, rozdávání prospektů či reklamních průzkumů 
 
je zakázáno parkování vozidel, která evidentně nesou reklamu za účelem 
prodeje vozidla nebo propagaci jiného druhu třetího subjektu 
 
Návštěvník nebude od Správy OCL požadovat žádná nápravná opatření v 
případě, že bude zvažovat na základě skutečného jednání nebo ze zákona 
podání stížností z důvodu rušení způsobeného jiným Návštěvníkem, Nájemci 
nebo třetí stranou; v takovém případě bude Návštěvník jednat přímo s 
dotyčnou osobou 
 
Návštěvníkovi je zakázáno jakkoli manipulovat s technologiemi umístěnými 
v OCL; nerespektování tohoto nařízení jde k tíži Návštěvníka poté, co by 
Správa OCL musela provést nápravu do původního stavu 
 
Návštěvník má zakázáno donášet a používat takové prostředky či zařízení, 
které by ohrožovali jiné Návštěvníky či osoby nacházející se v prostorách
OCL; jedná se například o otevřené používání ohně, o pyrotechniku, 
nebezpečné stroje či zařízení 
 
je zakázáno donášet do prostor OCL nebezpečné nebo hořlavé látky či 
předměty, výbušniny, jakékoli zbraně a střelivo; za porušení tohoto 
zákazu Návštěvník odpovídá v plné míře a ponese veškerou odpovědnost za 
případné škody 
 
každý Návštěvník se zavazuje jednat způsobem slučitelným s potřebami 
života a zdržet se vůči lidem či jiným živým tvorům jakéhokoli fyzického 
či morálního násilí; v případě porušení tohoto závazku se Návštěvník 
vystavuje nebezpečí vykázání z prostoru BC a trestního postihu ze strany 
Správy OCL a Vlastníka OCL 



Návštěvníkovi není dovoleno přivádět do OCL jakoukoli zvířenu vyjma 
slepeckých psů v doprovodu pána, 
 
v případě úrazu jakéhokoliv návštěvníka OCL musí být vždy informována 
Správa OCL, která se zúčastní řešení a zaznamená všechny potřebné detaily
 
v případě pojistné události je zapotřebí o případu do všech detailů 
informovat Správu OCL na telefonním čísle 251556580; tehdy pokud je nutné
povolat Policii ČR je nutné toto provést v součinnosti s Ostrahou OCL - 
po domluvě na tel. čísle 790 106 124 
 
ztráty a nálezy se hlásí Ostraze OCL na telefonní číslo 790 106 124, 
 
Návštěvník je povinen uposlechnout rad či příkazů pracovníků Ostrahy OCL 
 
Návštěvník je povinen řídit se pokyny pracovníků Ostrahy OCL nebo 
personálu OCL v případě nebezpečí požáru, v případě evakuace OCL, či 
jiného nebezpečí, 
 
Návštěvník je povinen ihned a neprodleně informovat pochůzkovou Ostrahu 
OCL nebo zavolat na tel. č. 790 106 124 o jakémkoli narušení dobrých 
mravů, o páchání trestné činnosti či o jiném nebezpečí pro ostatní 
návštěvníky OCL, personál OCL nebo jiné osoby. 
 
prostor k sezení před rychlým občerstvením je určeno pouze ke konzumaci 
potravin zde zakoupených. 

3. Provozní řád parkoviště 

Pravidla pro využívání parkoviště: 

- provozní doba parkoviště je od 0:00 do 0:00 denně, 
- není povolen vjezd vozidel, jejichž celková hmotnost převyšuje 3500 kg,
- na všech parkovacích plochách platí ustanovení Pravidel silničního     
provozu č. 361/2000 Sb. spolu s Vyhláškou č. 30/2001 
- řidiči jsou povinni při vjezdu, odstavení i při výjezdu z parkoviště 
OCL respektovat tento Provozní řád venkovního parkoviště a případné 
pokyny Ostrahy parkoviště, 
- tento Provozní řád upravuje parkování vozidel na parkovišti OCL 
- toto parkoviště OCL je v soukromém vlastnictví; jeho správu a údržbu 
zajišťuje Správa OCL 
- parkoviště je určeno pro dočasné parkování vozidel Nájemců a 
návštěvníků OCL, a to pouze v otevírací době obchodních jednotek
- vjezdem do prostoru parkoviště OCL uživatel plně akceptuje podmínky 
uvedené v tomto provozním řádu 
- prostory parkoviště jsou monitorovány po celou dobu provozu 
- Ostraha OCL rozhoduje o povolení vjezdu v případě: 

o pochybnosti o povaze vozidla, 
o pochybnosti o celkové hmotnosti a maximálním rozměru vozidla, 
o pochybnosti o technickém stavu vozidla, 
o pochybnosti o bezpečnosti vozidla, 
o pochybnosti o zdravotní způsobilosti řidiče vozidla,
 
- odstavené vozidlo musí řidič před opuštění zabezpečit proti samovolnému
pohybu. 



- vozidlo ponechané na parkovišti mimo otvírací dobu bude ve spolupráci s
městskou nebo státní policií zajištěno nebo odtaženo na náklady majitele 
vozidla, 
- kontrolu dodržování a plnění Provozního řádu parkoviště provádí Ostraha
OCL 
- v případě mimořádné události je bezpečnostní služba oprávněna zabránit 
vjezdu jakéhokoliv vozidla  
- v případě úrazu je uživatel povinen informovat o této skutečnosti 
Ostrahu OCL a Správu OCL
- v případě automobilové havárie je uživatel povinen o této skutečnosti 
informovat Ostrahu OCL a Správu OCL 
- řidiči jsou povinni respektovat pokyny pracovníků provádějících úklid 
při kalamitních stavech, např. při odklízení přívalu sněhu, 
- parkoviště smí být využito pouze k příjezdu a zaparkování vozidel 
návštěvníků, popřípadě vozidel smluvních partnerů OCL , a to pouze na 
místech k tomu určených, 
- na parkoviště je povolen vjezd pouze osobním automobilům; speciální 
vozidla (např. odtahová, vybavená nakládacími mechanizmy, reklamní atd.),
mohou na parkoviště vjíždět pouze na základě nahlášení a povolení Ostrahy
OCL nebo osobně na Správě OCL 
- Ostraha OCL je oprávněna na plochách celého parkoviště regulovat 
dopravu vjíždějících i vyjíždějících vozidel, 
- při vyhlášení evakuace jsou všechny osoby přítomné na parkovišti, 
včetně řidičů parkujících vozidel, povinny se podřídit příkazům 
hasičského záchranného sboru, Správy OCL a Ostrahy parkoviště, 
- případné dílčí rozporuplnosti tohoto Provozního řádu venkovního 
parkoviště nemají vliv na jeho platnost. 
- vozidla překážející provozu na parkovišti mohou být na náklady majitelů
těchto vozidel odstraněna! 

Na parkovišti je zakázáno konat následující činnosti: 

- údržbu a opravy vozidel, včetně doplňování provozních tekutin, 
- mytí nebo čištění interiéru vozidel, vysypávání nedopalků cigaret, 
odhazování nedopalků cigaret, 
- oklepávání bláta z vozidel a jakékoli další znečišťování parkovacích 
ploch, 
- mytí nebo čištění karosérií a motorů parkujících vozidel, 
- fotografovat, filmovat nebo pořizovat videozáznamy za účelem komerce, 
- konat cvičné jízdy autoškolám, 
- vstupovat na venkovní parkoviště OCL osobám podnapilým nebo pod vlivem 
omamných nebo jiných psychotropních látek, které by svým jednáním
ohrozily provoz vozidel, nebo způsobily škodu na majetku, 
- jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech nebo
na jiných obdobných prostředcích (např. motokárách), 
- pouštět jakékoli modely dopravních prostředků (např. aut či letadel), 
- nechat volně pobíhat zvířata (např. psi bez vodítka či náhubku), 
- provádění stánkového nebo pochůzkového prodeje, 
- provádět jakoukoli politickou agitaci či meeting, 
- provádět jakékoli reklamní či marketingové akce včetně rozdávání 
reklamních letáků a jejich umísťování na vozidla (např. za stěrače), 
- provádět hudební produkce ať reprodukované z různých zařízení či živě, 
- manipulovat s jakýmkoliv bezpečnostním, či protipožárním vybavením OCL,
- ponechávat osoby a zvířata v parkujícím automobilu, 
- používat zábavnou pyrotechniku, 
- manipulovat s výbušninami a požárně nebezpečnými látkami, 
- zdržovat se v prostorách parkoviště bez platného parkovacího lístku, 
- umísťovat jakékoliv jiné předměty mimo svá motorová vozidla, 



- zastavení a stání na místech mimo míst vyznačených pro parkování, 
- parkovat na stáních vyhrazených pro invalidy – neplatí pro držitele 
průkazu ZTP, 
- jakkoliv zasahovat do vybavení a zařízení parkoviště. 

Uživatel parkoviště je povinen nahlásit bezpečnostní službě jakékoliv 
podezřelé předměty na tel.č.  790 106 124 

Bez písemného svolení Správy OCL nebo Operačního dozorčího Ostrahy je 
zakázáno na venkovním parkovišti parkovat v době: PO - NE 23:30 - 08:45 

V celém prostoru venkovního parkoviště OCL je zakázáno manipulovat s 
otevřeným ohněm, nebezpečnými či hořlavými látkami ! 

Poplatek za parkování (v případě že je parkovací systém aktivní): 

- Před vjezdem na parkoviště si řidič vyzvedne z automatu parkovací 
lístek, který slouží k jednorázovému bezplatnému parkování po dobu pobytu
v OCL, maximálně však po dobu 3 hodin. 
- Po překročení časového limitu je nutné uhradit poplatek v parkovacím 
automatu. Automat vydá nový lístek, který umožní výjezd z areálu do 20 
min od zaplacení. 
- Při ztrátě parkovacího lístku při výjezdu bude účtován poplatek za dobu
od otevření parkoviště do odjezdu s odpočtem 3 hodin. Toto ustanovení 
neplatí v případě, že uživatel parkoval i v době uzavření parkoviště. 
- Zaplacením poplatku se nezakládá nárok uživatele parkoviště na náhradu 
škody vzniklé při použití parkoviště. 
- Poplatek za parkování činí 50 Kč za jednu každou 1/2 hodiny parkování v
době převyšující 3 hodiny bezplatného parkování, 
- Při poruše automatu volejte Ostrahu OCL na telefonu: 790 106 124, nebo 
použijte přímo na výjezdovém nebo vjezdovém stojanu umístěnou komunikační
linku na Ostrahu OCL. 
- Uživatel je povinen parkoviště opustit do 23:30 hod. V případě, že tak 
neučiní, je povinen při výjezdu z parkoviště zaplatit pokutu ve výši 400 
Kč za každý započatý den parkování, přičemž není dotčena povinnost platit
parkovací poplatek ve výši 50 Kč na hodinu. Při ztrátě parkovacího lístku
při výjezdu bude účtován poplatek za dobu od prvního dne parkování od 
doby otevření parkoviště po poslední den parkování do hodiny odjezdu ve 
výši 50 Kč na hodinu. Vozidlo parkující v době uzavření parkoviště je 
evidováno Ostrahou OCL 

Odpovědnost za škodu: 

- Parkoviště je nehlídané. 
- Provozovatel nezodpovídá uživateli za škodu vzniklou na parkovišti 
včetně krádeže vozidla nebo jeho části způsobené třetí osobou. 
- Provozovatel neručí za věci odložené ve vozidle. Také neručí za volně 
odmontovatelné části vozidla. 
- Provozovatel ručí za všechny škody, které způsobí zaměstnanci 
provozovatele při svojí pracovní činnosti. 
- Případné škody a poškození vozidla je zapotřebí hlásit Ostraze OCL na 
tel.: 790 106 124
- Případné škody způsobené řidičem na majetku OCL, resp. na vybavení 
parkoviště, je uživatel parkoviště povinen hlásit Ostraze OCL na tel.: 
790 106 124



6. Zajištění PO a BOZP v OCL
 
Obsah dokumentace přístupný na velíně ostrahy OCL: 
 
PO-01-01 - Doklad o začlenění organizace 
 
PO-01-02 - Požární řád OCL
 
PO-01-03 - Požární poplachová směrnice 
 
PO-01-04 - Požární evakuační plán 
 
PO-01-05 - Požární evakuační plán - základní pokyny pro Nájemce 
 
PO-01-06 - Požární evakuační plán – 1.NP 

PO-01-07 - Požární evakuační plán – 2.NP 
 
PO-01-08 - Manuál k určení podmínek požární bezpečnosti 
 
PO-01-10 - Zajištění PO a BOZP v objektu OCL 

Každá organizace je povinna, na základě příslušných ustanovení zákona o 
požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platném znění, provést začlenění 
organizace dle míry požárního nebezpečí a poté zajišťovat úkoly PO v 
rozsahu pro danou kategorii. 

Samotné zajištění PO v objektu OCL je provedeno: 

 
zřízením ohlašovny požáru v místnosti Velína ostrahy, 
 
zřízením preventivní požární hlídky pro celý objekt, 

stanovením systému vyhlášení požárního poplachu v jakékoli části budovy, 
 
stanovením způsobu vyhlášení požárního poplachu 

stanovením způsobu evakuace objektu. 
Tyto činnosti jsou popsány ve výše uvedené dokumentaci, která je dostupná
na velíně ostrahy OCL. 

Nájemci jsou povinni s dokumentací seznámit všechny vlastní zaměstnance, 
a především podle ní postupovat. Touto dokumentací je nejen stanoven 
jednotný systém pro ohlášení požáru, ale dochází i k napomáhání Nájemcům 
resp. dalším uživatelům dokumentace v tom, že se sami nemusí již 
zpracováním této dokumentace zabývat. Toto samozřejmě neplatí pro velké 
Nájemce obchodních ploch (nad 200 m2), u kterých je nutné ještě upravit 
systém evakuace z těchto prostor, když „dílčí“ evakuační plán musí 
navazovat na evakuační plán objektu OCL.



PTŘ-2.01 - Pokyny Správy BC pro vývoz odpadu z nájemních jednotek 
 
Nájemci, kteří budou svůj odpad likvidovat odvozem do sběrného místa v 
-1. patře prostorami, kde nepřijdou do styku s návštěvníky, ho mohou 
vyvážet bez omezení v libovolnou dobu. 
 
Nájemci, kteří nemají tuto možnost, tzn., že nemají přístup do svých NJ z
chodeb a schodišť neurčených pro veřejnost, mohou využít pouze Provozní 
dobu – tj. od 7:00 do 9:00 a od 21:00 do 23:00 
 
každý Nájemce je povinen odstranit z prostor OCL veškerý speciální či 
neobvyklý odpad (například palety, bedničky, přepravky, nábytek, stavební
prvky a odpady, různý elektronický odpad, kovový šrot, štěrk atd.) na 
vlastní náklady, 
 
každý provozovatel NJ, ve které dochází ke konzumaci potravin (dále FU), 
musí mít smlouvu s firmou zabývající se likvidací tukových a olejových 
odpadů; Správa OCL zajistí jejich odvoz z jednotlivých lapolů 
 
každý zaměstnanec Nájemce přicházející do styku s odpadovým hospodářstvím
musí projít vstupním školením a obnovit si ho vždy po roce; toto školení 
zajistí jeho přímí nadřízený a o jeho proběhnutí informuje Správu OCL 
 
je zakázáno odkládat odpad z NJ do míst v OCL, které k tomu nejsou 
určeny, například do veřejných prostor, do košů na pasážích, do chodeb 
určených k evakuaci osob či na schodiště 

ve výjimečných případech, na základě žádosti, může Správa OCL povolit 
odvážení odpadků v jinou dobu 
 
Nájemci a jejich zaměstnanci jsou povinni dodržovat separaci odpadu do 
nádob k tomu určených. 

v BC v 1. patře jsou místnosti, kde se nalézají pro separovaný odpad 
samostatné kontejnery:
 
místnost M 161 - ODPAD 
- odpad neseparovaný – lisovací kontejner na ploše před nakládací rampou 
- sklo - kontejner 1100 l 
- plasty - kontejner 1100 l 

před nákladovou rampou je umístěn velkoobjemový kontejner s lisem na 
papír; tento lis smí používat pouze osoba proškolená na jeho ovládání; 
Nájemci zde mohou shromažďovat pouze papírový odpad bez nečistot, jako 
jsou zbytky plastů, dřeva či polystyrenu, přímo u tohoto lisu 
 
zde mohou Nájemci a jejich zaměstnanci ukládat i tříděný odpad plastový, 
bez příměsi polystyrenu; ten se ukládá přímo do kontejneru k tomu 
určenému v m.č. 161 
 
k odvozu odpadu se smí použít pouze nákladní výtahy V2 a V3 
 
Odpad pro OCL likviduje společnost: 

Marius Pedersen



Likvidace odpadů se týká typu: 
200301 - směsný komunální odpad, 
150101 - papírový, lepenkový odpad, 
150102 - plastový obal recyklovatelný. 
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