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Provozní řád.
Parkovací prostory 
(garáže) objektu OREA 
Place Seno, Senovážná 
1394/8, 110 00 Praha 1
Vlastník objektu: Green Environment Engineering 
s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1062/58, 140 00 
Praha 4, IČ: 01455044, DIČ: CZ01455044, spol. 
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vl. 206301

Zprostředkovatel parkování v rámci parkovacího 
systému MR.PARKIT: MR.PARKIT s.r.o., se 
sídlem Balbínova 410/28, 120 00 Praha 2 – 
Vinohrady, IČ: 40762769, DIČ: CZ40762769, 
spol. zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vl. 3111

I. Základní ustanovení
1. V parkovacích prostorách výše uvedeného 

objektu (dále také jen „garáž/e“ nebo 
„garážové stání“) mohou parkovat pouze 
motorová vozidla vlastníka a provozovatele 
objektu a dále nájemců garážových stání, 
která musí být nahlášena k evidenci u 
vlastníka objektu nebo v rezervačním 
systému parkovacího systému MR.PARKIT 
(dále jen „nájemce“). 

2. Při splnění výše uvedené podmínky má 
nájemce právo vy/užívat společná zařízení 
garáží. Přitom se řídí ustanoveními tohoto 
Provozního řádu, Provozního řádu celého 
objektu a dalšími zejména technickými a 
BOZP předpisy. 

3. Vjezd a vstup do objektu garáží je povolen 
pouze nájemci stání, případně osobě jím 
pověřené, a dále osobám v jeho doprovodu. 
Po dobu pobytu těchto osob v objektu 
garáží odpovídá nájemce za případné škody 

způsobené i 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 apod. kontaktujte 
zprostředkovatele parkování v garážích na 
tel: +420 277 277 977.

II. Obecné zásady používání garáží
1. Každý nájemce (včetně řidiče vozidla) 

je povinen při užívání automatického 
parkovacího systému (dále jen „APS“) a 
jeho servisního zařízení dodržovat všechna 
ustanovení tohoto Provozního řádu, 
bezpečnostní, požární a hygienické předpisy, 
chránit společný majetek a odstranit či 
uhradit jím způsobená poškození v objektu. 
Každý může užívat své garážové stání 
pouze ke garážování vozidla či motorky, 
a to v souladu s vydaným kolaudačním 
rozhodnutím a dodržovat ustanovení 
zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění 
(stavební zákon). 

2. 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/
nebo psychotropních látek a kouření. 

3. Dále je zakázáno v prostorách APS seřizovat 
chod motoru, nechávat motor v chodu déle 
než je nutné pro vjezd a výjezd. V objektu 
není dovoleno provádět jakékoliv opravy či 
úpravy vozidel. 

4. Každý nájemce je povinen uposlechnout 
pokynů a příkazů vlastníka objektu a/
nebo MR.PARKIT s.r.o. (při využití služby 
parkovacího systému MR.PARKIT), které 
jsou v souladu s tímto Provozním řádem. 

5. Není dovoleno provádět jakékoliv 
individuální úpravy nebo opravy v objektu 
ani v místě garážového stání. 

6. Není dovoleno provádět jakékoliv jiné 
činnosti, které přímo nesouvisí s parkováním 
motorových vozidel, zejména provádět 
distribuci letáků, agitační činnost, prodejní 
činnost apod. 

7. Povinností každého nájemce je dbát maximální 
hospodárnosti při spotřebách energií. 

8. V prostoru APS je zakázáno mytí vozidel. 

9. Drobný komunální odpad lze vkládat 
v malém množství do nádob k tomu 
určených. Ostatní odpad je nutno ukládat 
a likvidovat pouze v souladu s platnou 
legislativou (zákon o odpadech apod.) 
a v souladu s podmínkami stanovenými 
v příslušné smlouvě s oprávněnou firmou, 
která provádí likvidaci nebezpečných 
odpadů v garážích. 

III. Odpovědnost za škody – nehlídané 
(nestřežené) garáže

1. Nájemce (řidič) bere na vědomí a souhlasí 
s tím, že v objektu se NEJEDNÁ O TZV. 
HLÍDANÉ PARKOVIŠTĚ, TJ. MAJITEL 
OBJEKTU (PARKOVACÍHO MÍSTA) ANI 
MR.PARKIT s.r.o. SE NEZAVAZUJÍ VOZIDLO 
NÁJEMCE (JINÝCH OSOB) STŘEŽIT. 

2. Při zjištění vzniku škody na majetku 
svém nebo třetích osob je každý povinen 
oznámit tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu majiteli objektu (parkovacího 
místa) a MR.PARKITs.r.o. (při využití služby 
parkovacího systému MR.PARKIT). 

3. Majitel objektu (parkovacího místa), stejně 
jako MR.PARKIT s.r.o. nenese žádnou 
odpovědnost za škody způsobené osobám, 
zvířatům či na věcech nalézajících se 
(bezdůvodně) v prostoru garáže. 

4. Majitel objektu (parkovacího místa), stejně 
jako MR.PARKIT s.r.o. není zodpovědný za 
škody způsobené v důsledku nahodilého 
jevu nebo vyšší moci (jako ozbrojená loupež, 
samovznícení zaparkovaného vozidla, 
vlivy počasí - sníh, náledí apod., války, 

teroristického útoku, sabotáže apod.). 

5. Společnost MR.PARKIT s.r.o. ani majitel 
objektu (parkovacího místa) nejsou 
odpovědní za škodu, která vznikne na 
vozidle nebo jiných movitých věcech 
nájemce/parkujícího, ani za škodu 
způsobenou zraněním v areálu garáže. 

6. Nájemce 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. Povinností nájemců je, aby při zjištění 
neznámých osob pohybujících se v objektu 
nahlásili tuto skutečnost bezodkladně 
majiteli objektu (parkovacího místa), stejně 
jako MR.PARKIT s.r.o. (při využití služby 
parkovacího systému MR.PARKIT). 

8. V případě porušení níže uvedených 
BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ PRO 
ZAPARKOVÁNÍ VOZIDLA DO PROSTORU 
APS a POKYNŮ PRO ZAPARKOVÁNÍ 
VOZIDLA NÁJEMCEM (řidičem), nese 
nájemce (řidič) odpovědnost za škodu 
způsobenou na svém vozidle, na parkovacím 
systému a ostatní škody. 

9. V případě jakékoliv nestandardní situace, 
která neumožňuje postupovat dle níže 
uvedených BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ PRO 
ZAPARKOVÁNÍ VOZIDLA DO PROSTORU 
APS a POKYNŮ PRO ZAPARKOVÁNÍ 
VOZIDLA NÁJEMCEM, musí nájemce (řidič) 
kontaktovat recepci objektu a dále pak 
postupovat dle jejích pokynů. 

10. Společnost MR.PARKIT ani majitel objektu 
(parkovacího místa) nejsou odpovědní 
za škodu, která vznikne nájemci (řidiči) 
z důvodu nemožnosti zaparkovat/
vyparkovat v případě poruchy automatického 
parkovacího systému. 

IV. Bezpečnostní pokyny pro 
zaparkování vozidla do prostoru 
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APS 
1. V APS je možné parkovat osobní vozidla 

do výšky 1,6 m, délky 5,2 m, šířky 2,2 m a 
hmotnosti 3,0 t. 

2. Nájemci je zakázáno parkovat vozidla 
s pohonem LPG či CNG. Do VV prostoru 
smí jen řidič. 

3. Při zaparkování vozidla je zakázáno ve 
VV prostoru vstupovat před vozidlo. 
Při vyparkování vozidla je zakázáno ve 
VV prostoru vstupovat za vozidlo. 

4. Před potvrzením zaparkování vozidla je 
nájemce (řidič) povinen zkontrolovat: 

• Je-li vozidlo řádně zabržděno (ruční 
brzda + zařazena rychlost nebo “P” 
na automatu); 

• Je-li vozidlo správně ustaveno na paletě; 

• Jsou-li vypnuty spotřebiče uvnitř vozidla 
s ohledem na riziko vzniku požáru; 

• Nezůstala-li ve VV prostoru nebo ve 
vozidle osoba a/nebo zvíře; 

• Nejsou-li ve VV prostoru přítomny mimo 
vozidlo nájemce žádné jiné cizí předměty, 
především zavazadla, kabeláž ELEKTRO 
vozidla apod. 

5. Dále je nájemce (řidič) povinen po celou 
dobu zavírání vrat kontrolovat, zdali do 
VV prostoru nevnikla osoba, zvíře apod. 
V takovém případě se proces zaparkování 
přeruší, vrata se znovu otevřou a nájemce 
(řidič) je povinen zkontrolovat bezpečnostní 
pokyny a proces zaparkování započít znovu. 
V případě nouze je nájemce (řidič) povinen 
použít červené tlačítko TOTAL STOP, 
umístěné uvnitř VV prostoru. 

6. Bezpečnostní pokyny platí i pro zpětné 
zaparkování vozidla z VV prostoru. 

7. Nájemce (řidič i spolujezdci) musí dodržovat 
ostatní bezpečnostní předpisy s ohledem na 
bezpečnost pohybu osob a vozidel v i vně 

objektu vydanými vlastníkem objektu. 

8. Nájemci je zakázáno jakkoliv manipulovat 
s vybavením APS jiným způsobem, nežli je 
uvedeno v tomto dokumentu. 

9. Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy 
nastavení čidel bez souhlasu servisní 
organizace, a to především těch, které jak 
přímo, tak nepřímo zajišťují bezpečnost 
osob v prostorech APS i před ním. 

10. Při vyparkování je nájemce (řidič) 
povinen vyčkat uzavření bočních dveří do 
VV prostoru, pakliže je APS těmito dveřmi 
vybaven. Teprve potom může s vozidlem 
opustit VV prostor. 

11. Vrata na dvůr MUSÍ být před potvrzením 
zaparkování nebo vyparkování vozidla řádně 
uzavřeny a zajištěny.

V. Pokyny pro zaparkování vozidla 
nájemcem (řidičem)

1. Vozidlo přijíždí po komunikaci k vratům. 

2. Svítí-li na semaforu modrá, je APS v provozu 
a připraven na příjem. Svítí-li červená, 
probíhá zaparkování/vyparkování vozidla, 
nájemce je povinen vyčkat dokončení 
předchozí operace. Nesvítí-li žádné světlo, je 
APS mimo provoz. 

3. Přiložením (pípnutím) karty na čtečce vedle 
vjezdových vrat registruje recepce objektu 
žádost zaparkovat. Stejný úkon může 
recepce provést použitím pageru. 

4. Vrata se otevřou, na semaforu se 
rozsvítí zelená. 

5. Před VV prostorem vystupují spolujezdci, 
do VV prostoru smí jen řidič. Zároveň řidič 
zatáhne anténu, přesahuje-li tato max. 
povolený rozměr vozidla. 

6. Po ustavení vozidla na paletě dle pokynů 
na info panelu řidič vozidlo zabrzdí, vypne 
veškeré spotřebiče. Na semaforu po najetí 
do VVP svítí červená. 

7. Nájemce (řidič) se přesvědčí, že ve 
VV prostoru ani ve vozidle není přítomná 
žádná osoba a věci, které by bránily 
bezpečnému zaparkování vozidla. 

8. Vrata na dvůr musí být zavřená a zajištěná.

9. Nájemce (řidič) opouští VV prostor 
vjezdovými vraty. 

10. Na čtečce před vjezdem do 
VV prostoru nájemce (řidič) potvrdí dvě 
bezpečnostní otázky. 

11. Přiložením (pípnutím) karty potvrdí recepce 
objektu zaparkování vozidla. 

12. Vrata se začnou zavírat. Do úplného zavření 
vrat jsou stále kontrolována všechna čidla 
ve VV prostoru. Narušení kteréhokoliv 
z nich znamená otevření vjezdových vrat. 
V takovém případě musí recepce objektu 
znovu potvrdit bezpečnostní otázky a znovu 
přiložit (pípnout) kartu. 

13. POZOR, vozidlo ani jeho část nesmí 
přesahovat maximální povolený rozměr ! 

14. POZOR, automatické otvírání dveří vozidla 
doporučujeme deaktivovat, uvnitř APS 
není možná detekce otevřených částí 
vozidla! V případě, že dojde k otevření dveří 
vozidla uvnitř prostoru APS, nelze vyloučit 
poškození vozidla či technologie APS. 
Za rozměry vozidla nepřesahující obrys 
palety/povolenou výšku/povolenou váhu a 
řádné zajištění vozidla proti pohybu VŽDY 
ZODPOVÍDÁ NÁJEMCE (řidič), který vozidlo 
do APS zaparkoval, a to po celou dobu 
parkování vozidla v APS! 

15. V případě nutnosti přerušení příjmu 
postupuje  nájemce stejným způsobem, jako 
v případě zaparkování vozidla. Po potvrzení 
operace na čtečce před VV však nedochází 
k zaparkování palety. Nájemce dbá stejných 
bezpečnostních pokynů. 

16. Vyparkování vozidla nájemcem:

• Řidič přiloží kartu (pípne) vyparkování 

vozidla na čtečce VVP. 

• Na semaforu se rozsvítí červená. 

• Systém připraví vozidlo do VV prostoru. 

• Vjezdová vrata se otevřou. 

• Řidič vchází do VV prostoru. 

• Vrata na dvůr musí být zavřená 
a zajištěná. 

• Řidič opouští s vozidlem VV prostor. 

• Po 5s od opuštění VV prostoru se 
vjezdová vrata automaticky zavřou. 

• Po dobu zavírání vjezdových vrat 
jsou kontrolovány všechny senzory 
ve VV prostoru. Dojde-li k narušení 
kteréhokoliv z nich, vrata se opět otevřou 
a systém čeká na potvrzení uživatelem 
stejně jako v případě zaparkování vozidla.

VI. Požadavky z hlediska požární 
ochrany 

1. V celém objektu platí zákaz kouření a 
manipulace s otevřeným ohněm. 

2. Doplňování pohonných hmot v prostoru 
APS je zakázáno.

VII. Pohyb vozidel v objektu garáží
1. Na komunikacích se jezdí vpravo. 

2. Přednost v jízdě mají vozidla vjíždějící 
do objektu. 

3. Řidiči jsou povinni respektovat dopravní 
značky uvnitř objektu APS. 

4. Vozidla na komunikaci mají přednost před 
vozidly vyjíždějícími z prostoru APS. 

5. Rychlost vozidel v objektu nesmí přestoupit 
5 km/hod. 

6. Komunikace v objektu nesmí být používány 
ke stání vozidel a odkládání materiálu. 

7. Při každém vjezdu / výjezdu do / z garáží 
je řidič povinen z bezpečnostních 
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důvodů vyčkat uzavření garážových 
vrat, aby nemohly do objektu vniknout 
neoprávněné osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. V Provozním řádu jsou uvedena základní 

pravidla k nájmu a provozu garáží. 

2. Úpravy a/nebo doplnění tohoto Provozního 
řádu může provést majitel objektu 
(garážového stání). 

3. Při porušení pravidel stanovených tímto 
Provozním řádem nebo obecně závaznými 
právními předpisy může MR.PARKIT s.r.o., 
po dohodě s vlastníkem objektu, nájemci 
(řidiči) dočasně odejmout oprávnění vstupu 
do objektu garáží.

Účinnost tohoto Provozního řádu nastává 
dnem 1.března 2023.


