
Společnost HYBLER GROUP, a. s., se sídlem Semily, Riegrovo nám. 15, IČO: 252 73 850, 
jako vlastník komerčního areálu na adrese: Podnikatelská 539, Praha 9 - Běchovice, 

vydává tento:

P r o v o z n í    ř á d

1. Společnost HYBLER GROUP, a.s. (dále jen „pronajímatel“) provozuje komerční areál na adrese: Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 – Běchovice
(dále jen „areál“). Všichni nájemci i ostatní osoby pohybující se v areálu jsou povinni řídit se tímto Provozním řádem.

2. Veškeré osoby pohybující se po areálu pronajímatele jsou povinny respektovat skutečnost, že areál je soukromým majetkem, a proto                        má
pronajímatel výhradní oprávnění určovat pravidla ohledně pohybu vozidel i osob v     tomto areálu   (na pozemcích i v     budovách),   dopravního  
značení a parkování vozidel.

3. Ostrahu objektů pronajímatele zabezpečuje bezpečnostní agentura, jejíž pracoviště se nachází v  recepci - v přízemí budovy „C“, č.p. 539.  Ostraha je
zajištována  24  hodin  denně.  Telefonní  spojení  na zaměstnance  ostrahy:  pevné  telefonní  linky:  267 193  406,  222 728 496,  mobilní
telefon: 603 369 761, místní linka: 406. Členové ostrahy mají právo za účelem ochrany majetku pronajímatele požadovat po osobách vstupujících
do areálu prokázání jejich totožnosti. V případě, že usoudí, že vstupující osoba nemá kvalifikovaný důvod do areálu vstoupit, může takovéto osobě
vstup do areálu odmítnout, případně ji z areálu vykázat. Při vstupu do budovy „C“, č.p. 539 je vyžadován dále zápis vstupujících návštěv do „Knihy
návštěv“.

4. Nájemci  jsou  povinni  za  účelem  ochrany  majetku  pronajímatele  nahlásit  pronajímateli  kontaktní  jména  a  telefonní  spojení  zástupců  firmy
pro případ stavu nouze. Dále jsou nájemci povinni předat pronajímateli za účelem ochrany majetku pronajímatele jmenné seznamy zaměstnanců,
působících dlouhodobě v pronajatých prostorách objektů HG. Tyto seznamy mají nájemci povinnost průběžně aktualizovat.

5. Nájemcům je zakázáno umožňovat cizím osobám samostatný vstup do areálu a do objektů HG bez přítomnosti nájemce (např. půjčovat
klíče, vjezdové karty, sdělovat přístupové kódy do objektů, apod.)

6. V areálu platí zákaz pohybu volně pobíhajících psů. 

7. V budovách v areálu pronajímatele, včetně venkovních prostor určených pro stravování, platí přísný zákaz kouření!

8. Nájemce zajistí v pronajatých prostorách péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci tak, jak mu ukládá zákon č.  262/2006 Sb., Zákoník práce,        ve
znění pozdějších předpisů (zejm. ust. §§ 101 až 108), a rovněž zajistí  požární ochranu dle zákona č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění
pozdějších  předpisů  a prováděcí  vyhlášky.  V  případě,  že  nájemce  provozuje  činnost  se  zvýšeným požárním  nebezpečím  dle  ust.  §  4,  odst.  2
a 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zajistí nájemce na své náklady vypracování dokumentace podle ust. § 15 zákona č. 133/1985 Sb. a
seznámí s ní pronajímatele. Dále nájemce dovybaví na své náklady pronajaté prostory odpovídajícími hasicími přístroji, a to dle požadavku ust. § 2
Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), rovněž
zajistí potřebné kontroly, revize a případné opravy těchto přístrojů. Vybavení vlastním elektrozařízením v pronajatých prostorách je nájemce povinen
nahlásit pronajímateli. Revize těchto zařízení, opravy a údržbu podle obecně závazných předpisů a technických norem, vč. vypracování protokolu
určení prostředí pro el. zařízení, zajišťuje na své náklady nájemce. Nájemce zajistí dodržování předpisů a norem týkajících se ekologie. Vše výše
uvedené má nájemce povinnost pravidelně aktualizovat dle zákonných lhůt a při jakýchkoliv nastalých změnách.

9. Nájemcům je zakázáno odkládat jakékoli věci na chodbách (únikových cestách), v ostatních společných vnitřních prostorách budov i na venkovních
prostranstvích areálu pronajímatele a používat tyto prostory a venkovní plochy pro svou činnost. Nájemci jsou povinni třídit odpad a vhazovat jej
pouze do příslušných kontejnerů (směsný, papír, plast). Při likvidaci odpadu do kontejnerů jsou povinni počínat si tak, aby byl odpad ukládán co
nejúsporněji. Rozměrný odpad, biologický odpad, oleje, apod. jsou nájemci povinni likvidovat vlastní cestou (sběrný dvůr, apod.)

10.Ve všední den se areál otevírá v 5:30 h a uzavírá se ve 20:00 h. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu je areál uzavřen po celý den .
Uzavřením areálu se rozumí uzavření vstupů do oplocené části areálu.  V době, kdy je areál uzavřen, je nájemce povinen nahlásit členům ostrahy
předem   svůj příchod i odchod do/z areálu,   aby členové ostrahy měli přehled o pohybu všech osob v     areálu a nemohlo dojít k újmě na zdraví  
služebním psem, který v     tuto dobu může v     areálu volně pobíhat!  

11.Nájemce je při každém odchodu z jemu pronajatých prostor povinen tyto řádně zkontrolovat a uzamknout, a učinit všechna opatření, aby nedošlo
k újmě na majetku nájemce i majetku pronajímatele. 

12.Vjezd do areálu a parkování: 
- v pracovních dnech je v době od 5:30 h do 20:00 h vjezd do areálu regulován pomocí vjezdového systému
- parkování v areálu je možné na odstavné ploše (před hlavním vjezdem do areálu), dále za vjezdovou závorou na obousměrných komunikacích

s celodenním  provozem  a  na  vyznačených  parkovacích  místech.  Parkování  vozidel  na  těchto  místech  je  určeno  výhradně  pro  nájemce
pronajímatele a jejich zaměstnance, krátkodobě i pro hosty a spediční služby. Pro dlouhodobé parkování návštěv (více než 2 hodiny) je určena
výhradně odstavná plocha před vjezdovou závorou. Parkování mimo výše uvedené plochy je přísně zakázáno! 

- v době od 20:00 h do 5:30 h a o víkendech a svátcích nebude umožněn výjezd z odstavné plochy
- parkování automobilů v areálu je ve všední dny v době od 5:30 h do 20:00 h bezplatné
- parkování, resp. ponechání vozidla v oplocené části areálu v nočních hodinách (t.j. od 20:00 h do 5:30 h) a o víkendech a svátcích

je možné pouze za poplatek. Povinnost uhradit poplatek za parkování není vyžadována pouze v případě, že je uživatel vozidla po celou dobu,
kdy je vozidlo odstaveno, v areálu přítomen. Výši poplatku za parkování stanovuje majitel areálu svým interním předpisem. Možnost parkování
a úhradu příslušného poplatku je povinen uživatel vozidla sjednat se správou areálu předem. 

- nájemci s vyhrazenými místy na parkovištích pronajímatele jsou povinni využívat k parkování svých vozidel pouze tato místa. 
- zákazníkům stravovacího zařízení v budově „C“ jsou určena výhradně místa na odstavné ploše.
- parkovací  místa  v  areálu  nejsou  trvale  hlídána,  pronajímatel  tedy  nenese  odpovědnost  za  případné  škody  na  odstavených

automobilech.

13.Provozní informace a oznámení, týkající se areálu, jsou pro všechny nájemce průběžně umísťovány ve vstupní hale do budovy "C", č.p. 539, kde jsou
rovněž umístěny i poštovní schránky nájemců.

14.Tento Provozní řád nahrazuje doposud platný provozní řád ze dne 1.5.2019 a je závazný pro všechny nájemce a návštěvníky areálu. Jeho porušení
může vést k předčasnému ukončení nájemní smlouvy. 

                       V Praze dne 1. listopadu 2019

                                                    za HYBLER GROUP, a. s.  
                                                           Mgr. Pavel Vávra
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