PROVOZNÍ ŘÁD
PODZEMNÍHO
PARKOVIŠTĚ V
GREYHOUND PARK
MOTOL
(DÁLE JEN PROVOZNÍ ŘÁD)
1. Rozsah platnosti
Tento provozní řád upravuje vzájemná
práva a povinnosti mezi společností
CZECH
INTERNATIONAL
a.s.
(dále
jen “provozovatel”) a vlastníky/řidiči
motorových vozidel, kteří si budou dočasně
pronajímat parkovací stání v podzemním
parkovišti Greyhound Park Motol. (dále
jen “uživatelé”) V podzemním parkovišti
mohou parkovat pouze motorová vozidla
nájemce parkovací o stání, která musí být
nahlášena k evidenci u správce objektu nebo
v rezervačním systému MR.PARKIT. Každý
nájemce parkovacího 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.
2. Poloha podzemního parkoviště
Parkoviště pro uživatele se nachází v
prvním, druhém a třetím podzemním
podlaží Greyhound Park Motol (dále jen
„Park“).
3. Pravidla pro využívání podzemního
parkoviště Parku:
3.1 Na všech parkovacích plochách platí
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ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů spolu s
vyhláškou č. 30/2001 Sb.
3.2
Uživatelé jsou povinni při vjezdu na
parkoviště či garáží Parku, při odstavení
vozidla, při pohybu po parkovišti a i při
výjezdu respektovat tento Provozní řád,
pokyny správce Parku a obsluhy parkoviště.
Obsluha je pověřena a oprávněna na
plochách celého parkoviště usměrňovat
dopravu vjíždějících i vyjíždějících vozidel.
3.3
Parkoviště smí být využito pouze k
příjezdu, zaparkování vozidel uživatelů, k
uložení nakoupeného zboží, k nastoupení
osob do parkujících vozidel a k odjezdu
těchto vozidel. Pouze rezidenti (dlouhodobí
nájemci) a klienti MR.PARKIT mohou
parkovat vozidlo delší dobu.
3.4
Speciální vozidla (např. odtahová,
vybavená
nakládacími
mechanizmy,
reklamní atd.), mohou na toto parkoviště
vjíždět pouze s písemným povolením
správy Parku, bezpečnostní služby Parku
či obsluhy parkoviště.
3.5 Vozidlům je povoleno parkovat pouze
na místech k tomu určených = vyznačených
vodorovným značením na ploše parkoviště
či garáží.
3.6 Za chybné parkování bude obsluhou
parkoviště považováno (i krátkodobé)
odstavení
vozidla
nad
vodorovným
značením, parkování v rozporu se svislým
dopravním značením, parkování na
chodnících pro pěší, ve vjezdech, výjezdech,
místech pravomocně označených (i
přenosným značením) nebo na vyhrazených
plochách (k vyhrazeným plochám náleží
parkovací místa vyhrazená pro vozidla
invalidních spoluobčanů). Vozidly invalidů
(tělesně postižených) jsou pro účely tohoto
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rozuměna pouze vozidla označená v
souladu s Vyhláškou č. 30/2001 Sb. – viz.
bod 3.1 tohoto Provozního řádu podzemního
parkoviště. Výjimky z tohoto ustanovení
nejsou ve Vyhlášce uvedeny.
3.7
Za poškození vjezdové či výjezdové
závory je stanovena smluvní pokuta 3.500
Kč.
3.8
Vozidlům s pohonem LPG/CNG je
do prostor podzemního parkovitě vjezd
zakázán.

4.4
Společnost MR.PARKIT ani majitel
parkovacího místa, provozovatel, obsluha
nejsou odpovědní za škodu, která vznikne
na vozidle nebo jiných movitých věcech
parkujícího, ani za škodu způsobenou
zraněním v areálu garáže.
4.5
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.

3.9
Rychlost automobilů po celé ploše
parkoviště je omezena na max. 10 km/hod.

5. V prostorách podzemního parkoviště
Parku je zakázáno:

3.10 Uživatelé jsou povinni informovat
obsluhu parkoviště o všech mimořádných
událostech v parkovišti (dopravní nehody,
zranění, porucha platebního automatu,
porucha vjezdové / výjezdové závory apod.).

5.1
Provádět údržbu a opravy vozidel,
včetně doplňování provozních tekutin.

4. Zvláštní ustanovení

5.3
Jakkoliv
znečišťovat
parkovací
plochy nedopalky cigaret, blátem z vozidel,
výkaly či odpadky.

4.1
Nájemce bere na vědomí, že se
nejedná o tzv. hlídané garáže, tj. majitel
parkovacího místa, provozovatel, obsluha
ani zprostředkovatel se nezavazují vozidlo
nájemce střežit.
4.2
Majitel
parkovacího
místa,
provozovatel, obsluha / stejně jako
zprostředkovatel
nenese
žádnou
odpovědnost za škody způsobené osobám,
zvířatům či na věcech nalézajících se
bezdůvodně v prostoru garáže.
4.3
Majitel
parkovacího
místa,
provozovatel, obsluha / 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.).

5.2
Mýt nebo čistit vnitřek vozidla,
karosérie a motory parkujících vozidel.

5.4
Poškozovat
prostor
parkoviště
a zařízení provozovatele na parkovišti
instalovaná.
5.5
Žebrat, provádět jakékoli taneční,
eskamotérské, hudební nebo pěvecké
produkce, provozovat jakékoli další
zábavní aktivity, včetně sázek, loterii nebo
hazardních her.
5.6
Provozovat
stánkový
nebo
pochůzkový
prodej
bez
písemného
povolení schváleného správou Parku,
provádět dealerské činnosti a veškeré
činnosti politického, shromažďovacího
či manifestačního charakteru včetně
dobročinných akcí bez písemného souhlasu
vedení Parku. Dále se na parkovišti
zakazuje umisťování letáků, transparentů,
hesel, výzev apod. a to i připevněných na
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karoserie parkujících vozidel.
5.7
Fotografovat,
filmovat
pořizovat videozáznamy.
5.8

nebo

Provozovat cvičné jízdy autoškol.

8.1
Uživatel má povinnost uhradit
provozovateli stanovené poplatky za
parkování. Tuto povinnost má i tehdy, pokud
není vozidlo odstaveno na vyznačeném
parkovacím místě.

9.4
Na podzemním parkovišti zároveň
platí Návštěvní řád Parku.
9.5
Tento Provozní řád podzemního
parkoviště Parku nabývá účinnosti dne
1.1.2018.

5.9
Dále je na parkovišti i z
bezpečnostních důvodů zakázáno:
5.9.1 Pohybovat se podnapilým osobám
nebo osobám pod vlivem omamných a
psychotropních látek snižujících pozornost.

8.2
V případě poruchy vjezdové /
výjezdové závory či rolovacích vjezdových
/ výjezdových vrat je uživatel povinen
informovat obsluhu parkoviště / ostrahu
Parku.

Pozn.: Vedení Parku si vyhrazuje právo měnit
či doplňovat ustanovení tohoto Provozního
řádu. Prostory Parku jsou monitorovány
bezpečnostním kamerovým systémem.

5.9.2

8.3
Vjezd / Výjezd z parkoviště je
možný pouze po přiložení parkovací karty
ke čtečce u vjezdového / výjezdového
stojanu. Klienti MR.PARKIT otevírají vrata a
vjezdovou bránu svým mobilním telefonem
– parkovací kartu nepoužívají.

Rudolf Želinský
ředitel společnosti
CZECH INTERNATIONAL, a.s.

Setrvávat v zaparkovaných vozidlech.

5.9.3 Jezdit na kolech, koloběžkách,
kolečkových bruslích, skateboardech či na
jiných prostředcích (např. motokárách).
5.9.4 Ponechávat ve vozidlech malé děti či
zvířata (zejména psy).
5.10 V prostorech podzemní garáže je
zakázáno cokoliv skladovat.
6. Evakuace
Při vyhlášení evakuace jsou všechny osoby
přítomné na parkovišti, včetně uživatelů,
povinny podřídit se příkazům zásahových
(respektive bezpečnostních) sborů, správy
Parku, obsluhy parkoviště či bezpečnostní
služby Parku.
7. Otevírací doba parkoviště pro veřejnost:
Otevírací doba podzemního parkoviště je
vedením Parku určena takto:
Pro návštěvníky akcí: Po – Ne: 11:00 hod. –
22:30 hod.
Pro rezidenty a klienty MR.PARKIT
(dlouhodobí nájemci garáží): 24 hodin
denně
8. Poplatek za parkování
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8.4
Při ztrátě parkovací karty je uživatel
povinen uhradit smluvní pokutu 2.000,- Kč.
8.5
O případné reklamaci bude sepsán
reklamační protokol.
9. Závěrečná ustanovení:
9.1
Dílčí
neplatnost
některých
ustanovení nemá vliv na platnost ostatních
ustanovení.
9.2
Protizákonné
jednání
vůči
uživatelům podzemního parkoviště Parku
řeší na základě oznámení postižených,
prostřednictvím
správy
Parku
či
bezpečnostní služby Parku, Policie ČR a
ostatní orgány činné v trestním řízení.
9.3
Vozidla překážející provozu na
podzemním parkovišti nebo vozidla
v rozporu s tímto Provozním řádem
podzemního parkoviště budou na náklady
majitelů těchto vozidel odtažena z prostor
podzemního parkoviště Parku.
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