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Provozní řád.
Garáž Zlatý Anděl 
Bozděchova 4, 
Praha 5

Tento Provozní řád upravuje chování osob 
a pravidla pro provoz vozidel v podzemním 
parkovišti centra Zlatý Anděl. Ustanovení 
tohoto Provozního řádu jsou závazná pro 
všechny osoby vjíždějící nebo vstupující do 
prostoru podzemního parkoviště.

V podzemním parkovišti mohou parkovat 
pouze motorová vozidla nájemce 
parkovacího stání, která musí být 
nahlášena k evidenci u správce objektu 
nebo v rezervačním systému MR.PARKIT.

Každý nájemce pakovacího stání nahlášený 
v rezervačním systému MR.PARKIT potvrdí
provedením a zaplacením rezervace svého 
parkovacího místa na www.mrparkit.com, 
že byl seznámen s tímto provozním řádem 
a že s ním souhlasí v plném znění.

V prostoru parkoviště jsou platná 
následující pravidla:

1. do parkoviště je zakázán vjezd vozidel 
poháněných stlačeným nebo tekutým 
plynem (LPG, CNG) a vozidel s přívěsnými 
vozíky

2. vjezd vozidel do parkoviště je omezen 
maximální světlou výškou 2,0 m

3. maximální povolená rychlost je omezena 
na 20 km/hod

4. průchod osob vjezdem pro vozidla je 
přísně zakázán

5. maximální délka pobytu osob v garážích 
je omezena na 30 minut

6. Nájemce je povinen pro vjezd dodržovat 
instrukce získané od MR.PARKIT – mříž 
je pro klienty MR.PARKIT otevřena na 
principu rozpoznání telefonního čísla

7. vstup rezidentů budovy do parkoviště 
je možný vchody z ulice Nádražní a 
Bozděchova v 24 hod. režimu resp. výtahy z 
prostoru pasáže (06:00 – 24:00 hod)

8. vstup nerezidentů budovy do parkoviště 
je možný vchodem z ulice Nádražní (od 
22:00 do 06:00 hod. umožní ostraha objektu 
pomocí intercomu umístěného vedle 
vstupních dveří) a výtahy z prostoru pasáže 
(06:00 – 24:00 hod)

9. v celém prostoru je přísně zakázáno 
kouření a jakékoliv používání otevřeného 
ohně

10. řidiči vozidel jsou povinni dodržovat 
pravidla provozu na pozemních 
komunikacích ve znění platných předpisů, 
respektovat dopravní a informační značení 
na parkovišti a řídit se pokyny ostrahy 
parkoviště; chodci mají vždy přednost před 
pojíždějícími vozidly

11. je zakázáno provádět opravy vozidel, 
mytí vozidel vyjma suchého způsobu mytí
zajišťovaného společností iDry (pro tyto 
účely slouží výhradně parkovací místa č. 
76i, 91i a 112)

12. je zakázána jízda bez příslušného 
řidičského oprávnění a jakákoliv 
manipulace s palivem

13. je zakázáno parkování na vyznačených 
místech nájemců

14. je zakázáno ponechávat v 
zaparkovaném autě děti anebo zvířata

15. Nájemce bere na vědomí, že se 
nejedná o tzv. hlídané garáže, tj. majitel 
parkovacího místa ani zprostředkovatel se 
nezavazují vozidlo nájemce střežit

16. Majitel parkovacího místa / stejně 
jako zprostředkovatel nenese žádnou 
odpovědnost za škody způsobené osobám, 
zvířatům či na věcech nalézajících se 
bezdůvodně v prostoru garáže

17. Majitel parkovacího místa / stejně jako 
zprostředkovatel není zodpovědný za škody
způsobené v důsledku nahodilého jevu 
nebo vyšší moci (jako ozbrojená loupež, 
samovznícení zaparkovaného vozidla, vlivy 
počasí (sníh, náledí,...), války, teroristického 
útoku, sabotáže, apod.)

18. Společnost MR.PARKIT ani majitel 
parkovacího místa nejsou odpovědní za 
škodu, která vznikne na vozidle nebo jiných 
movitých věcech parkujícího, ani za škodu 
způsobenou zraněním v areálu garáže

19. Parkující prohlašuje, že má uzavřeno 
pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla (povinné 
ručení), či jiné pojištění, které je co do 
podmínek a pojistného krytí povinnému 
ručení podobné

20. Při zjištění vzniku škody na majetku 
svém nebo třetích osob je každý povinen 
oznámit tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu správci objektu

21. nesprávně parkující vozidla mohou být 
na náklady řidiče/držitele vozidla odtažena 
správou centra

22. majitel vozu odpovídá za veškeré škody 
způsobené jeho vozidlem

23. držitelé parkovacích čipových karet jsou 
povinni dodržovat princip střídání vjezdu a 
výjezdu, v opačném případě karta nebude 
funkční a bude automaticky zablokována

24. všechny osoby jsou povinny dodržovat 
pořádek a čistotu

V Praze dne 1.5.2017

Luboš Balík, správce objektu Centrum 
Zlatý Anděl, Cushman & Wakefield, s.r.o.


