
 

Provozní řád areálu NOSRETI velkoobchod s.r.o. JIRNY 

I. Úvodní ustanovení 
1. Provozní řád stanoví pravidla provozu areálu NOSRETI velkoobchod 

s.r.o. na p.č. 647/2, Jirny, při křížení ulic Poděbradská a Brandýská 
(dále jen „areál“). Tento řád obsahuje souhrn pokynů a pravidel, 
které upravují organizaci a provoz areálu, dodržování pořádku, 
bezpečnosti a ochrany majetku.  

2. Provozní řád je závazný pro všechny subjekty nacházející se v 
prostorách areálu a pro všechny fyzické osoby, které se v 
prostorách areálu pohybují (dále jen „uživatelé“). 

3. Provozní řád tvoří nedílnou součást nájemních smluv uzavíraných s 
jednotlivými nájemci. Pokud je nájemcem právnická osoba, za 
dodržování provozního řádu zodpovídá vždy statutární orgán 
nájemce, který je povinen učinit příslušná interní opatření k jeho 
dodržování ve své společnosti. 

4. Provozní řád a jeho změny vydává NOSRETI velkoobchod s.r.o. (dále 
jen „pronajímatel“). Provozní řád je k dispozici u pronajímatele a 
v mobilní kanceláři v areálu. 

5. Areálem se rozumí oplocený pozemek na uvedené adrese, 
zpevněná odstavná plocha, vjezdová brána, mobilní kanceláře, 
kamerový systém, veřejné osvětlení.  

II. Provozní doba areálu 
1. Provozní doba objektu je bez omezení 24 hod denně.  
2. V areálu je povolen pobyt zaměstnancům firem skupiny NOSRETI, 

zaměstnancům všech nájemců, dalším osobám, které využívají 
služeb poskytovaných nájemci, a dále osobám, které zde vykonávají 
činnost zpravidla na základě smlouvy s firmami ze skupiny NOSRETI. 

III. Správa objektu, opravy a údržba 
1. Správa objektu je zajišťována společností NOSRETI reality a.s. se 

sídlem Křenová 409/52, Brno. 
2. Požadavky na běžné opravy v objektu a hlášení závad se předávají 

písemně nebo e-mailem na adresu správce uvedenou níže, další 
kontakty je možno najít na webových stránkách správce 
www.nosreti-reality.cz. 

3. Při mimořádných situacích, jako jsou např. poruchy rozvodu energií 
(vody, elektřiny), problému s vjezdovou bránou, kamerovým 
systémem či osvětlením, je povinností každého uživatele ihned 
informovat správce objektu, který zajistí nezbytná opatření 
k nápravě. 

4. Při mimořádných situacích je povinností každého uživatele ihned 
informovat správce, který zajistí nezbytná opatření k nápravě. 

IV.Čistota a úklid areálu 
1. Všichni nájemci a další osoby nacházející se v objektu jsou povinni v 

maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku ve všech 
prostorách objektu i v jeho okolí. 

2. Úklid společných prostor a vjezdu je zajišťován pronajímatelem. 
3. Úklid pronajatých prostor si nájemci zajišťují na své vlastní náklady. 

Tuto službu může poskytnout za úplatu nájemci i pronajímatel. 

V. Ochrana majetku a osob 
1. Ostraha areálu je zajištěna kamerovým systémem, který je 

sledovaný v době od 17,00 do 6,00 zaměstnanci správce. Nájemci 
mají přístup ke sledování kamerového systému přes webovou 
aplikaci.  

2. Pronajímatel neodpovídá za majetek nájemců nacházející se 
v areálu. 

3. Každý nájemce je při opuštění areálu povinen řádné uzavřít 
vjezdovou bránu.  

4. Za případné škody vzniklé pronajímateli z důvodu nedodržení 
ustanovení 3. tohoto článku odpovídá nájemce. 

5. Všechny osoby nacházející se v areálu jsou povinny chovat se tak, 
aby předcházely poškození, ztrátě, zničení a zneužití majetku či k 
ohrožení zdraví a života osob. 

6. Nájemce nesmí svým chováním a činností obtěžovat a narušovat 
činnost ostatních nájemců. 

VI.Zákaz kouření a používání otevřeného ohně 
1. V celém areálu platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného 

ohně.  
2. Pro kuřáky jsou v areálu vyhrazena místa pro kouření, kde jsou 

umístěny popelníky a jsou označena tabulkou „PROSTOR 
VYHRAZENÝ PRO KOUŘENÍ“. 

3. Jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm včetně svařování na 
volné ploše areálu je dovoleno jen na základě splnění podmínek 
stanovených v příslušných předpisech pro organizování požární 
ochrany. 

VII. Přístup do areálu 
1. Přístup do areálu je prostřednictvím posuvné vjezdové brány 

ovládané přes GSM modul, telefonní číslo brány je 734 794 756. 
Otevření / uzavření brány probíhá zavoláním na výše uvedené číslo, 
přičemž telefonní číslo volajícího musí být ze seznamu 
autorizovaných osob. Seznam autorizovaných osob eviduje k tomu 
určený zaměstnanec správce areálu dle seznamu níže. 

2. Přístup do areálu pro pěší je dále možný přes manuálně 
otevíratelnou boční část vjezdu, která je opatřená zámkem. Klíče 
pro otevření boční brány jsou k dispozici nájemcům po podpisu 
nájemní smlouvy. 

3. Každý nájemce po podpisu nájemní smlouvy dodá jmenný seznam 
autorizovaných osob a telefonních čísel osob, které jsou oprávněny 
k přístupu do areálu. 

4. V případě výpadku systému GSM pro otevírání brány lze bránu 
otevřít dálkovým ovladačem nebo klíčem. Ovladač a klíč má 
k dispozici dispečer společnosti NOSRETI a.s., pracoviště Jirny 
(mobilní kancelář).  

VIII. Reklamní plochy 
1. Pro reklamní účely nájemce je zakázáno využívat jakékoliv plochy 

v rámci objektu kromě plochy pronajímatelem k tomuto účelu 
vyhrazené. Zákaz se vztahuje na umístění reklamy na vnitřních i 
venkovních oploceních areálu, umístění stojanů s reklamním 
materiálem. 

2. Poskytování reklamní plochy pro prezentaci nájemce je možné 
pouze na základě písemné smlouvy, která mimo jiné obsahuje 
rozměry této reklamní plochy, způsob provedení reklamy a cenu za 
určené období. Pronajímatel vystaví nájemci pro úhradu této služby 
fakturu.  

IX. Provoz vozidel v areálu 
1. Za sjízdnost a technický stav zpevněné plochy areálu a údržbu 

dopravního značení odpovídá pronajímatel. 
2. Do areálu smějí vjíždět pouze motorová vozidla nájemců, případně 

dalších osob v doprovodu osob nájemců. 
3. Uživatelé areálu jsou povinni se řídit svislým i vodorovným 

dopravním značením a ustanoveními zákona o provozu na 
pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb. v platném znění). 

4. Vjezd a výjezd z areálu je zajištěn přes vjezdovou bránu při ulici 
Brandýská.  

5. V prostorách společného vjezdu není dovoleno parkování. Vozidla 
mohou odstavena a parkována pouze na pronajatých plochách 
nájemců.  
 



 

XI. Požární ochrana (PO), bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci (BOZP) 

 
1. Všichni nájemci a osoby pohybující se po areálu jsou při své činnosti 

odpovědni za dodržování platných zákonů, předpisů a norem 
v oblasti PO, BOZP, hygieny, ochrany životního prostředí apod. a 
odpovídají pronajímateli za škody vzniklé jejich nedodržením. 

2. V případě požáru jsou všechny osoby povinny neprodleně ohlásit 
požár na telefonní číslo 150, nebo na územní odbor HZS kraje. 
Následně jsou osoby povinny hlásit tuto událost provozovateli 
areálu. 
 

XII. Odpadové hospodářství 
1. Nájemci si zajišťují odvoz odpadu na svoje náklady.  
2. V případě, že je zavedeno třídění odpadů dle druhů do oddělených 

sběrných nádob, je nájemce povinen toto třídění dodržovat.  

3. Nebezpečný odpad, objemný odpad a odpad vyprodukovaný 
výrobní či obchodní činností nájemce si nájemce odváží a likviduje 
sám prostřednictvím odborně způsobilé osoby na vlastní náklady. 

XIII. Závěrečná ustanovení 
1. Kontrolou dodržování provozního řádu je pověřen vedoucí osoba 

správce. 
2. Provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2017. 

 

 

Datum: 1. 6. 2017  

   Schválila: Ing. Aneta Kleiber Nosrätiová 

   jednatel společnosti 

 



 

Příloha č. 1   Seznam kontaktů 

 
Tísňová volání 

Název  Telefon 

Hasiči 

 

Tísňové volání  

HZS Středočeského kraje 

150, 112 

950 870 011 

Zdravotní pohotovost Lékařská služba první pomoci  155, 112 

Policie ČR Tísňové volání  158, 112 

 

 

Příloha č. 2                 Situace, společný vjezd 

 

Legenda:  

- manipulační plocha NOSRETI a.s. 
- manipulační plocha SIPRAL a.s. 

Funkce Jméno Mobil E-mail 

Vedoucí osoba správce 

NOSRETI reality a.s. 
Marek Foral 725 722 885  

foral@nosreti.cz 

reality@nosreti.cz 

Evidence seznamu 

autorizovaných osob 
Karin Vítková 777 705 861 vitkova@nosreti.cz 

Dispečer NOSRETI a.s. Vlastimil Klabík 606 720 008 klabik@nosreti.cz 

  

Společný průjezd areálem 
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