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Provozní řád.
Rosmarin Business 
Center
Dělnická 213, Praha 7
 

I. Základní ustanovení

1.   Vjezd do prostor garážových stání je 
povolen vozidlům s přiděleným parkovacím 
stáním prostřednictvím přidělené 
bezkontaktní elektronické karty pro 
oprávněné osoby – řidiče (registrační
značka vozidla musí být uvedena v seznamu 
u ostrahy) nebo řidičům s platnou rezervací 
v rezervačním systému MR.PARKIT.

2.   Splněním této podmínky má nájemce 
právo využívat společná zařízení. Přitom se 
řídí ustanoveními tohoto provozního řádu, 
případně dalšími právními a technickými 
předpisy.

3.   Vjezd a vstup do objektu je povolen 
pouze nájemci stání, případně osobě jím 
pověřené, a osobám v jeho doprovodu. 
Po dobu pobytu těchto osob v objektu 
garáží odpovídá nájemce stání za případné
škody způsobené těmito osobami. 
V žádném případě nelze umožnit vjezd 
dalšímu motorovému vozidlu, pro které 
nebyla rezervace provedena.

4. V případě jakýchkoliv potíží s 
rezervací / otevřením garáže kontaktujte 
zprostředkovatele - MR.PARKIT s.r.o. (tel: 
+420 277 277 977)

5. V případě jakýchkoliv technických potíží / 
havárie kontaktujte ostrahu objektu.

II. Obecné zásady užívání garáží

1.   Příjezd na pronajatá parkovací stání v 
podzemních garážích je umožněn 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu

- v pracovní dny následovně:
od 7:00 do 19.00 hod. - závora
od 19.00 do 7:00 hod. - vrata + závora.
- o víkendech následovně:
od 09:00 do 15:00 hod. – závora
od 15:00 do 09:00 hod. závary + vrata.

Řidiči s rezervací v systému MR.PARKIT se 
při vjezdu/výjezdu/pěším pohybu v garáži 
řídí instrukcemi, které obdrželi po rezervaci. 

2.   Účastníci provozu garáží se řídí 
dopravním značením, pokyny pracovníků 
ostrahy a pokyny pracovníků správy 
objektu. Při vjezdu a výjezdu je nutné vždy 
přiložit vstupní kartu ke čtecímu zařízení a 
to i v případě, že je závora otevřena. Klienti 
MR.PARKIT se identifikují dle instrukcí 
obdržených v potvrzení rezervace. Není 
možné, aby při otevřené závoře projely dva 
vozy za sebou.

3.   Na parkovacích stáních a komunikacích 
(vozovce, chodnících, schodištích) je 
zakázáno cokoliv skladovat.

4.   V prostorách garáží jsou účastníci 
povinni chodit po vyznačených přechodech. 
ZAKÁZÁNA je chůze sjezdy a výjezdy pro 
vozidla, pod závorou.

5.   Nájemci jsou povinni užívat pouze 
přidělená garážová stání a nesmí s 
vozidlem stát mimo tento prostor. V 
případě, že se tak stane, je pronajímatel 
oprávněn uložit nájemci pokutu až do 
výše 500,- Kč, při opakovaném špatném 
parkování má pronajímatel možnost 
parkování ihned ukončit.

6.   Nájemce je povinen parkovat řádně 
ve vyznačeném prostoru určeného 
parkovacího místa tak, aby motorové vozidlo 
nepřesahovalo svým okrajem hranice 
příslušného parkovacího místa a nebránilo 
ostatním vozidlům v jízdě nebo parkování.

7.   Není povoleno uskladňovat na 
rezervovaném parkovacím místě jakékoliv 
jiné předměty, které by způsobily přesah 
zaparkovaného motorového vozidla za 
hranici parkovacího místa.

8.   Garážová stání nesmějí být 
znečišťována oleji a odpadky. Drobný 
komunální odpad lze vkládat v malém 
množství do nádob k tomu určených.

9.   V objektu je zakázáno skladování 
a manipulace s pohonnými hmotami, 
otevřeným ohněm, hořlavinami, těkavými 
látkami nebo žíravinami, zanechávání 
jakýchkoliv movitých věcí, volné
pobíhání zvířat a konzumace alkoholických 
nápojů a psychotropních látek a kouření.

10.   Každý nájemce stání je povinen 
udržovat čistotu a pořádek jak ve stáních, 
tak i ve společných prostorách parkoviště. 
Znečištění vnitřních komunikací je povinen 
odstranit ten, kdo je způsobil.

11.   V garážích smí parkovat pouze vozidla 
v dobrém technickém stavu.

12.   Před vjezdem do garáže a při průjezdu 
garáží musejí být rozsvícená světla.

13.   V případě výpadku el. proudu jsou 
řidiči povinni opustit neprodleně garáže a 
vozidlo ponechat zaparkované. Nesmí se 
startovat ani vyjíždět z garáží.

14.   V případě vzniku požáru účastníci 
neprodleně informují pracovníka ostrahy 
garáží, a co nejrychleji opustí prostory garáží. 
Nesmí se startovat ani vyjíždět z garáží.

15.   V případě vyhlášení požárního poplachu 
a evakuace osob z objektu je zakázáno s 
vozidly vyjíždět a vjíždět do garáží.

16.   Je zakázáno mít spouštěný motor 
po dobu delší než nezbytně nutnou k 
zaparkovaní a výjezdu z garáží. Zároveň je 
zakázán pobyt v prostorech garáží a skladů 
na dobu delší než 30 minut.

17.   Prostor garáží je odvětráván VZT. 
Při poruše VZT prosím opusťte garáže a 
informujte velín, kde je umístěno ruční 
ovládání systému VZT. Nesmí se startovat 
ani vyjíždět z garáží. VZT je možné spustit i
ručně na jednotlivých nástupištích, tlačítka 
jsou označena.

18.   Opravy vozidel a údržba je v prostorech 
garáží zakázána.

19.   Do garáží je ZAKÁZÁN vjezd vozidel 
s pohonem propan – butan/ LPG a CNG. 

III. Odpovědnost za škody

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

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

3.    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.).

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

5.   Klienti MR.PARKIT ručí za všechny 
případné škody na objektu BC Rosmarin, 
které vozidlo způsobilo.

6.   Zprostředkovatel ani provozovatel garáží 
nenese odpovědnost za případné škody 
na zaparkovaných vozidlech vyjma škod 
vzniklých přímo v důsledku havárie v budově.

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

8.   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.

9.   Povinností nájemců je, aby při zjištění 
neznámých osob pohybujících se v objektu 
nahlásili tuto skutečnost správci objektu.

10. Prostory garáží jsou v soukromém 
majetku majitele budovy, a proto musí 
všichni klienti MR.PARKIT dodržovat 
Provozní řád garáží. 

IV. Závěrečná ustanovení

1.   V provozním řádu jsou uvedena základní 
pravidla k nájmu a provozu garáží.

2.   Rozšíření nebo doplnění tohoto 
provozního řádu může provést 
jednostranně majitel garážového stání.

3.   Při porušení pravidel stanovených tímto 
provozním řádem nebo obecně závaznými 
právními předpisy může správce, po 
dohodě s vlastníkem, dočasně odejmout 
nájemci oprávnění vstupu do objektu.

Účinnost tohoto provozního řádu nastává 
dnem 11.4.2022. 

 


