PARKOVACÍ ŘÁD
Palác Pardubice
Parkovací řád upravuje podmínky pro užívání garáží v objektu Palác Pardubice a je závazný pro
všechny osoby, které se nacházejí v prostorách parkoviště.
Odebráním parkovacího lístku z výdejního automatu u vjezdové závory parkoviště obchodního centra
Palác Pardubice a vjezdem do prostoru parkoviště uzavírají zákazník (viz níže) a provozovatel
parkoviště smlouvu o parkování. Řidič a v tomto dopravním prostředku spolucestující osoby (dále jen
zákazník), nebo osoby, které užívají parkoviště na základě permanentní parkovací karty, se zavazují
dodržovat podmínky tohoto parkovacího řádu a provozovatel parkoviště se zavazuje umožnit
zákazníkovi užití parkoviště. Parkovištěm se rozumí veškerá plocha 1. podzemního podlaží Paláce
Pardubice na adrese Masarykovo nám. 2799, Pardubice 530 02. Osoba, která vstoupí pěšky do prostor
parkoviště z prostor Paláce Pardubice, se pro účely tohoto parkovacího řádu nazývá chodcem.
Zákazník je povinen dodržovat příslušná ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména
zákonem č. 56/2001 Sb. a vyhláškou č. 294/2015 Sb.
Do prostoru parkoviště je oprávněn vjet pouze zákazník s osobním nebo lehkým dodávkovým vozem,
jehož rozměry nepřekročí:
výška vozidla:
zásobovací zóna – 1. podzemní podlaží
parkoviště - 1.podzemní podlaží

3.20 m

2.10 m

Po odebrání parkovacího lístku a vjezdu do prostor garáží, nebo po vjezdu do prostoru garáží na
základě permanentní užívací karty, je zákazník oprávněn zaparkovat dopravní prostředek v prostoru
garáží, a to zásadně na jednom místě vyznačeném vodorovným značením.
V prostorách parkoviště se zákazník a chodec zavazují dodržovat:
a) zákaz kouření, rozdělávání a užívání otevřeného ohně a světla,
b) zákaz odkládání a skladování předmětů všeho druhu, zejména předmětů z hořlavých či jinak zdraví
a životu nebezpečných materiálů,
c) zákaz jakékoli manipulace s pohonnými hmotami, zákaz provádění oprav dopravního prostředku,
zákaz výměny oleje, zákaz výměny a údržby akumulátorů a zákaz manipulace s chladicími
kapalinami,
d) zákaz vjezdu do prostoru parkoviště dopravního prostředku, nesplňujícího požadavky příslušných
právních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích,
e) zákaz vjezdu a parkování vozidel s plynovým pohonem,
f) zákaz parkování mimo shora uvedené parkovací a odstavné plochy zejména zákaz parkování
v jízdních pruzích, před nouzovými východy, na přechodech pro chodce a před východy,
g) pokyny pracovníků provozovatele,
h) zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu,
i) povinnost při průjezdu garážemi nepřekročit max. rychlost 20 km/h a povinnost mít zapnutá
potkávací nebo tlumená světla,
j) povinnost dbát výstražných nápisů a značek,
k) povinnost při úklidu a údržbě garáží respektovat výzvy a pokyny pracovníků provozovatele a
poskytnout jim neprodleně potřebnou součinnost,
l) povinnost v případě délky doby parkování více než 7 po sobě následujících dní, uhradit úhradu za
parkování za tuto dobu neprodleně po uplynutí 7. dne užívání parkoviště a ve spolupráci
s pracovníky provozovatele garáží vyžádat nový parkovací lístek, nebo obnovit stávající parkovací
lístek (tato povinnost se nevztahuje na držitele permanentní parkovací karty),

V případě, že zákazník poruší povinnost uvedenou pod písmenem l) shora, je provozovatel oprávněn
na náklad zákazníka předmětné vozidlo odstranit z prostor parkoviště.
Chodci nebo osoby, které užívají prostory parkoviště po opuštění vozidla:
-

používají při průchodu garáží pouze krajnicové nebo k tomu vyhrazené komunikace

-

používají při sestupu nebo výstupu mezi podlažími schodiště, výtahy a eskalátory k tomu určené,

Provozovatel neodpovídá za předměty, které nejsou příslušenstvím vozidla (tj. za zavazadla, ceniny,
doklady, náhradní díly atd.), které si držitel ve voze ponechá. Jakékoli škody vzniklé při užití parkoviště
je uživatel povinen okamžitě po zjištění nahlásit pracovníkům provozovatele.
Zákazník se zavazuje dodržovat veškeré zásady předcházení škodám, zejména zabezpečit vozidlo
před jeho opuštěním proti neoprávněnému vniknutí a dále při opuštění prostor parkoviště nepoškozený
parkovací lístek předložit. V případě porušení této povinnosti je povinen zaplatit provozovateli
parkoviště smluvní pokutu ve výši: 500,- Kč. Právo na náhradu vzniklé škody tímto není dotčeno.
Provozovatel je oprávněn kdykoli dle svého uvážení měnit obsah tohoto parkovacího řádu. Jeho platné
znění je provozovatel povinen umístit na volně přístupné místo v prostoru parkoviště.
Parkoviště je nehlídané.
Parkoviště je v době počínaje uplynutím 2 hodin po skončení otevírací doby Obchodního centra a
konče půl hodiny před počátkem otevírací doby Obchodního centra uzavřeno; přístup k zaparkovaným
vozidlům v této době není umožněn. Výjimky lze povolit pouze s vědomím správce.
Prostory parkoviště jsou monitorovány kamerovým systémem.
Ceník parkovného.
1. hodina: zdarma
Každá další započatá hodina: 30,- Kč
V případě zakoupení vstupenky do Multikina Obchodního centra je možné dobu bezplatnosti
parkovacího lístku (1. hodina) prodloužit o další 2 hodiny, a to na pokladně Multikina.
K úhradě parkovného využijte automatické parkovací pokladny umístěné ve vstupních lobby
Obchodního centra v jeho 1. podzemním podlaží.
Po zaplacení parkovného opusťte parkoviště do 15 minut.
Provozovatel:
Atrium Palác Pardubice s.r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3 – Žižkov
IČO: 0345 8059

