
PROVOZNÍ ŘÁD 
technického pracoviště ÚAN Florenc 

platný od 9. 12. 2012 
 

Mytí vozidel je povoleno pouze v rozsahu, stanoveném  dopravně provozním řádem 
Společnosti, tj. omytí předního skla, bočních zrcátek a RZ bez užití chemických 
prostředků. 
Ostatní údržbu vozidel smí provádět pouze zaměstnanec Společnosti za níže uvedených 
podmínek a způsobem, stanoveným v tomto Provozním řádu technického pracoviště 
ÚAN Florenc. 

 
TECHNICKÉ PRACOVIŠTĚ 
1. Pro údržbu a úklid vozidel Dopravců zřídila Společnost v areálu dolního nádraží 

ÚAN Florenc technické pracoviště, které je obsluhováno výhradně zaměstnancem 
Společnosti. 

2. Na technickém pracovišti se provádí ruční mytí a vnitřní úklid vozidel, výplach 
chemických toalet. 

3. Služby jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku Společnosti. 
4. Provozní doba technického pracoviště je stanovena min. v rozsahu pondělí – 

neděle: 06:30 – 18:30 hodin a dále dle domluvy s pracovníkem technického 
pracoviště. 

 
SLUŽBY 
1. V případě zájmu o některou nabízenou službu je dopravce, resp. řidič povinen 

uhradit částku za službu, a to předem na dispečinku vjezdu dle aktuálního ceníku 
Společnosti. 

2. Službu je možno následně provést jen po prokázání nároku – předání kopie účtenky 
zaměstnanci technického pracoviště. 

3. Na technickém pracovišti je možné provádět: ruční mytí vozidel, vnitřní úklid vozidel, 
výplach chemických toalet. Veškeré služby jsou prováděny pracovníkem Společnosti 

  Ruční mytí: předmytí předního skla a přední masky vozidla, umytí vysokotlakým 
čistícím strojem (WAP), setření oken. 

 Vnitřní úklid vozidel: vysátí sedadel vozidla + podlahových ploch průmyslovým 
vysavačem, vytření podlahy a schodů vozidla, příp. úklid WC. 

 Výplach chemických toalet:  
 dle stanovených hodin – služba poskytovaná společností Student Agency s.r.o.  

tel. 731 598 569 
 
Na technickém pracovišti je dále k dispozici venkovní přístup k vodě, možnost likvidace 
tříděného odpadu, atd. Tyto služby jsou zdarma. 

 
Řidiči jsou povinni dodržovat v areálu dolního nádraží ÚAN Florenc pořádek, provádět 
údržbu a úklid vozidel pouze způsoby výše uvedenými a za služby řádně platit. 
V případě porušení těchto podmínek je Společnost oprávněna účtovat řidiči, resp. 
dopravci smluvní pokutu, vyplývající z Obecných podmínek a Dopravně provozního řádu, 
která je stanovena platným ceníkem Společnosti. 
 
Osoba odpovědná: Radovan Ředina, tel. 221 895 334 


