
PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU 
MENDLOVO NÁM. 8, VÁCLAVSKÁ 14/16 A V18A, BRNO 

VÁCLAVSKÁ 6, HYBEŠOVA 46, BRNO 
I. OBECNÁ USTANOVENÍ 
V prostorách areálu platí v plném rozsahu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 
o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Rychlost jízdy v prostoru areálu je maximálně 20 km/hod. 
Uživatelé se při používání prostoru areálu řídí Provozním řádem areálu. 
Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu organizace provozu areálu při zvýšení bezpečnostního rizika vyplývajícího z 
provozování areálu. 

II. VJEZD - VÝJEZD 
Řidič zastaví vozidlo před vjezdovou závorou, stiskne tlačítko pro výdej vjezdového lístku na vjezdovém stojanu a po 
otevření závory vjede do areálu. 
Po vjezdu do areálu se řidič řídí dopravním značením jak svislým tak i vodorovným. Řidič uschová vjezdový lístek z důvodu 
provedení budoucí platby za vjezd v automatické pokladně. 
Při zvednutých závorách je nutné si při vjezdu a při výjezdu označit vjezdový lístek, a to z důvodu předejití problému při 
vjezdu či výjezdu. V případě držitelů karet je taktéž nutné kartu označit i při zvednuté vjezdové i výjezdové závoře, pokud 
tak nebude učiněno, při příštím použití nebude karta správně fungovat. 
Výjezdový systém na adrese Václavská 6 je opatřen dvěma závorami. Po najetí k výjezdovému terminálu se zadní závora 
zavře, dbejte proto zvýšené pozornosti a POTÉ NECOUVEJTE! Po vložení zaplaceného lístku se otevře přední výjezdová 
závora. Bez uzavřené zadní závory není výjezd možný! 

III. PLATBA ZA VJEZD DO AREÁLU 
Řidič před odjezdem vloží papírový lístek do otvoru v automatické pokladně a zaplatí cenu za vjezd do areálu dle pokynů 
uvedených na pokladně. Pro platbu za vjezd lze použít i bankovky ve vyznačených hodnotách. Platba bankovkou v hodnotě 
500,- Kč je možná pouze v případě, že hodnota ceny vjezdu je vyšší než 200,- Kč, platba bankovkou v hodnotě 1000,- Kč 
je možná pouze v případě, že hodnota za vjezd je vyšší než 500,- Kč. Cenu za vjezd lze zaplatit i platební či kreditní 
kartou. Po zaplacení ceny vjezdu obdrží řidič zpět vjezdový lístek, který mu umožní nejpozději do 10 minut opustit prostor 
areálu. 

IV. ZTRÁTA VJEZDOVÉHO LÍSTKU 
V případě, že uživatel ztratí vjezdový lístek je toto neprodleně povinen nahlásit na pokladně správce, společnosti Nivalis, 
a.s., IČ: 29183413, DIČ: CZ29183413, Vančurova 3593/37a, Židenice, 615 00 Brno. Pokuta za ztrátu lístku je ve výši 
1.000,- Kč. 
Platba pokuty za ztrátu lístku: stiskněte po dobu více jak 5 sekund tlačítko STORNO, na displeji se objeví platba. Po 
úhradě příslušné částky pokladna vytiskne daňový doklad, poté kontaktujte správce na níže uvedeném čísle. 770 178 
772. 

V. ZÁKAZY 
V prostorách areálu je přísný zákaz: 
1.    provádění jakékoliv údržby a opravy vozidel 
2. mytí vozidel 
3. manipulace s pohonnými hmotami a oleji a jejich skladování 
4. používání otevřeného ohně 
5. odkládání jakýkoliv předmětů a znečišťování ploch, včetně úniku provozních kapalin z vozidla 
6. ponechávání osob, cenností a zvířat v zaparkovaných vozidlech 
7. uvádět motor vozidla do chodu za jiným účelem než je bezprostřední odjezd vozidla z areálu 
8. pohyb osob na kolečkových bruslích, skateboardech, jízdních kolech a koloběžkách 
9. parkování vozidel v jízdních pruzích a před nouzovými východy vzhledem k možnému narušení provozu 

VI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou na dopravním prostředku a jeho příslušenství nacházejícím se v areálu 
způsobené třetí osobou. Totéž platí i o věcech, které si uživatel ve vozidle ponechá např. zavazadla, ceniny, doklady, 
náhradní díly apod. 
Škody vzniklé na areálu je uživatel povinen oznámit neprodleně po zjištění, nejpozději však před jeho opuštěním 
obsluhujícím pracovníkům nebo MĚSTSKÉ POLICII. 
Uživatel odpovídá za škodu, kterou v důsledku porušení smluvní povinnosti nebo povinnosti stanovené právními předpisy 
způsobí provozovateli nebo jiné osobě. 

VII. PORUCHY 
V případě poruchy vjezdového systému, automatické pokladny nebo závažné závady volejte v provozní době údržbu na 
telefonním čísle: 770 178 773, 770 178 772 
Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím e-mailu parking@nivalis.cz 
Chybně vrácenou částku prosím reklamujte nejpozději do 30 dní od platby, a to e-mailem na adresu parking@nivalis.cz. 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Provozní řád areálu jsou povinni dodržovat všechny osoby nacházející se v areálu. 
Provozní řád areálu nabývá účinnosti dne 11.3.2022 
Provozní řád areálu bude viditelným způsobem umístěn u automatických pokladen a v prostoru vjezdu do areálu. Nedílnou 
součástí Provozního řádu areálu je ceník vjezdu. 
Provozovatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu provozního řádu i ceníku. 

Provozovatel: 

Nivalis, a.s., IČ: 29183413, DIČ: CZ29183413, Vančurova 3593/37a, Židenice, 615 00 Brno 
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