PROVOZNÍ ÁD PARKOVIŠT PANKRÁC
Provozovatelem parkovišt je SAD Praha holding a.s., Pod Výtopnou 13/10,186 00 Praha 8, I : 26140659, DI CZ26140659
I.
UŽÍVÁNÍ PARKOVIŠT
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Smluvní vztah vzniká odebráním parkovacího lístku, resp. vjezdem na parkovišt , p i emž klient souhlasí s podmínkami
parkovišt a jeho provozním ádem, nebo p ípadným podepsáním smlouvy.
V p ípad uzav ené smlouvy se veškerá práva a povinnosti ídí ustanovením smlouvy a dále dle platných p edpis parkovišt .
Parkovišt je ve vlastnictví SAD Praha holding a.s. a vtahuje se na n zákon . 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích. Uživatel parkovišt (dále jen klient) je povinen ídit se dopravním zna ením a pokyny obsluhy parkovišt .
Parkovišt nemá charakter hlídaného parkovišt . Není st eženo fyzicky ostrahou a není monitorováno technickými prost edky.
Provozovatel parkovišt neodpovídá za p ípadné škody zp sobené odcizením vozidla nebo jeho ásti, odcizením p íslušenství
nebo v cí odložených ve vozidle ani za škody zp sobené poškozením vozidla. Je v zájmu klienta nenechávat cenné v ci ve
vozidle.
Klient je povinen vjížd t na parkovišt jen vyzna enými cestami a po celou dobu dodržovat zákon . 361/2000 Sb., ídit se
dopravním zna ením a dodržovat max. povolenou rychlost, která je stanovena na 20 km/hod.
Klient smí odstavit vozidlo pouze na místech, která jsou k tomu ú elu p ímo vyhrazena. Provozovatel parkovišt si vyhrazuje
právo upozornit M stskou policii Praha pop . Policii eské republiky na vozidla zaparkovaná v rozporu s tímto provozním
ádem a provést nutnou fotodokumentaci.
Všichni klienti jsou povinni ídit se pokyny obsluhy parkovišt .
Vstup na parkovišt je povolen jen idi m a posádkám zaparkovaných vozidel.
II.
PROVOZNÍ DOBA, CENA

1.
2.

Provozní doba parkovišt je NON – STOP a provozovatel parkovišt si vyhrazuje právo na úpravu provozní doby parkovišt .
Cena za parkování je stanovena dle platného ceníku provozovatele. Ceník je zve ejn n u obsluhy parkovišt . V p ípad
smlouvy je ceník nedílnou sou ástí smlouvy.
III.
ZP SOB ODBAVOVÁNÍ
Návod k obsluze je umíst n v zázemí u obsluhy parkovišt .
Pokud dojde k výpadku systému, ídí se klient pokyny obsluhy parkovišt . Da ový doklad o zaplacení vydá obsluha parkovišt
na požádání.
IV.
OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

1.

2.
3.

Je zakázáno vjížd t na parkovišt s vozidlem, které by mohlo zp sobit ekologické i jiné zne išt ní plochy parkovišt ,
manipulovat s pohonnými hmotami a oleji i provád t opravu vozidla v areálu parkovišt . Je výslovn zakázáno zne iš ovat
parkovišt a jeho okolí.
V p ípad obsazení parkovišt je klient bez platné smlouvy povinen neprodlen opustit prostor parkovišt .

Je zakázáno blokovat ostatní vozidla klient a p ístupové komunikace.
Je zakázáno parkovat na rezervovaných místech ostatních klient .
4.
V p ípad , kdy se vozidlo stane nepojízdným, je klient povinen neprodlen vozidlo nechat na vlastní náklady odtáhnout. Pokud
tak nebude u in no, má provozovatel nárok provést odtah na náklady klienta.
5.
Klient odpovídá za škodu, zp sobenou provozem vozidla v areálu parkovišt a na majetku provozovatele i na vozidlech jiných
klient , a to v plné výši.
6.
Bez p edchozího povolení obsluhy parkovišt je zakázáno vjížd t do areálu parkovišt s p ív sným vozíkem.
7.
V p ípad ztráty parkovacího lístku klient okamžit tuto skute nost hlásí obsluze parkovišt . Klient je povinen uhradit
parkovné ve výši p edchozích 12-ti hodin a zárove smluvní pokutu dle aktuálního ceníku provozovatele parkovišt .
8.
V p ípad kdy je parkovací lístek z d vodu poškození klientem ne itelný, je klient povinen uhradit parkovné ve výši 12-ti
hodin a zárove smluvní pokutu dle aktuálního ceníku provozovatele parkovišt .
9.
Je zakázáno zneužívat parkovací systém, zejm. p edávat parkovací lístky jiným klient m parkovišt , opakovan odebírat nové
parkovací lístky, vyjížd t z parkovišt bez vložení parkovacího lístku v t sném sledu za jiným vyjížd jícím vozidlem, atd.
V p ípad zjišt ní takového p ípadu obsluhou parkovišt , je provozovatel oprávn n klientovi parkovišt ú tovat smluvní
pokutu dle aktuálního ceníku provozovatele.
10. Je zakázáno vjížd t nebo vyjížd t do areálu parkovišt na ervené sv tlo semaforu.
11. Obsluha parkovišt je oprávn na neumožnit zaparkování klient m, jejichž vozidlo zjevn neodpovídá technické zp sobilosti
nebo není vybaveno registra ní zna kou.

12. D ti a mladiství do 18. let se mohou pohybovat na parkovišti pouze v doprovodu dosp lých osob, které odpovídají za jejich

bezpe nost. V celém areálu parkovišt je zakázán volný pohyb ps .
13. V p ípad požáru jsou klienti povinni ídit se pokyny obsluhy parkovišt a len hasi ských jednotek.
Tento provozní ád vstupuje v platnost dne 13. zá í 2011
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