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Provozní řád 
automatického 
parkovacího systému 
– zakladače.
Dlážděná 4,
Praha 1

I. Základní ustanovení
1. V garážovém stání mohou parkovat pouze 

motorová vozidla nájemce garážového 
stání, která musí být nahlášena k evidenci 
u správce objektu nebo v rezervačním 
systému.

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.

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

Správa objektu nezajišťuje dohled a 
nezodpovídá za odcizení vozidel, škody 
způsobené na vozidlech ani za jakékoliv 
předměty, které si držitel ve voze ponechá. 
Stejně tak nezodpovídá za případnou újmu 
na zdraví a majetku třetích osob.

II. Obecné zásady používání garáží
Rezident návštěvník či řidič s platnou 
rezervací je povinen:

1. seznámit se a dodržovat provozní řád 
garáže Dlážděná a instrukce k parkování a 
k ovládání parkovacího systému získané po 
dokončení rezervace

2. dbát pokynů zaměstnance správy objektu / 
MR.PARKIT

3. umístit vozidlo tak, aby nevzniklo žádné 
nebezpečí a aby nepřekáželo jinému 
vozidlu v parkování, provozu či manipulaci, 
zabezpečit vozidlo tak, aby nedošlo ke 
škodě na vozidle a okolí

4. zdržet se činnosti, kterou by znečišťoval 
nebo mohl znečistit prostory pro parkování 
nebo příjezdových komunikací, dodržovat 
podmínky protipožární bezpečnosti a 
ochrany zdraví 

5. zaparkovat dopravní prostředek pouze na 
místech, která jsou pro parkování určena 

6. neprovádět v prostorech Paláce Dlážděná 
opravy, seřizování, čištění, mytí a jiné úpravy 
vozidla, včetně manipulace s PHM a oleji

7. v případě havárií nebo nutných stavebních 
úprav v prostorách zakladače přemístit 
nebo strpět přemístění vozidla na nezbytně 
nutnou dobu a to na parkovací místo určené 
správou objektu nebo oprávněnou třetí 
osobou 

8. respektovat a dodržovat dopravní značení v 
celém objektu a nepřekročit rychlost 5 km/h 

9. nepoškozovat majetek a zařízení zakladač

10. parkovací místo před vjezdem do zakladače 
není určeno pro řidiče s rezervací v systému 
MR.PARKIT

11. nabíjení elektromobilu není možné

12. přísný zákaz parkování mimo označenou 
parkovací plochu, zejména pak před vjezdem 
a výjezdem a cestou pro chodce

13. přísný zákaz kouření v celém prostoru 
zakladače!

III. Odpovědnost za škody
1. Nájemce (řidič) bere na vědomí, že se 

nejedná o tzv. hlídané podzemní garáže, tj. 
majitel parkovacího místa ani MR.PARKIT se 
nezavazují vozidlo nájemce střežit

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

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

4. 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.).

5. 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.

6. 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.

7. Řidič parkující v Paláci Dlážděná odpovídá 
v plném rozsahu za všechny škody, které 
způsobí v jeho prostorech.

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 16.12.2022.


