PROVOZNÍ ŘÁD GARÁŽE
A CENY PARKOVÁNÍ
OPERATING RULES OF GARAGE
AND PARKING RATES
Nehlídané parkoviště / Unguarded Garage
Obecné informace

Provozovatel garáží (dále jen Provozovatel) pronajímá plochy v garážích k parkování vozidel a neodpovídá za ztrátu nebo poškození vozidel, jež jsou
zaparkována v podzemních garážích, či věcí, které jsou v nich uloženy. Každý řidič je sám odpovědný za veškerá rizika ztráty a poškození vozidla (a jeho
obsahu), které je zde zaparkováno, a rovněž za všechny jiné ztráty a škody s tím spojené. Nikdo, kdo zaparkuje své vozidlo v podzemních garážích,
není oprávněn se domnívat, že své vozidlo svěřil do úschovy Provozovateli a Provozovatel nesmí být za žádných okolností považován, že vozidlo
do úschovy přijal. Na provoz garáže se vztahují veškerá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

Zakázané činnosti:

Následující činnosti jsou striktně zakázány v celé podzemní části komplexu PALLADIUM:

›
›
›
›
›
›
›
›

Kouření či manipulace s otevřeným ohněm
Doplňování pohonných hmot
Skladování odpadu, zejména pak odpadu obsahujícího olej
nebo hořlavé látky
Kontrolování hladiny elektrolytu v blízkosti otevřeného ohně
Skladování jakýchkoliv látek s výjimkou vyhrazených míst
Odstraňování krytů světelných zdrojů
Blokování přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů
Provádění jakýchkoliv oprav či úprav na vozidlech

›
›
›
›
›
›

Parkování jiných než osobních vozidel,
jednostopých vozidel a dodávek
Parkování vozidel bez řádné poznávací značky
Parkování vozidel s unikajícími kapalinami
(olej, chladicí kapalina atd.)
Vjezd vozidel s motorem na propan-butan nebo zemní plyn
Mytí vozidel s výjimkou prostor k tomu určených
Ponechávání osob, zvířat či cenností v zaparkovaných autech

Povinnosti uživatelů podzemních garáží:
Uživatelé jsou povinni plnit následující povinnosti:

›
›
›
›
›
›

Řídit se ustanoveními Pravidel a předpisů týkajících
se parkování a dále smluvními podmínkami
Řídit se instrukcemi obsluhy parkoviště v PALLADIU
či příslušníků bezpečnostní služby
Řídit se dopravními světly a značením a respektovat dopravní předpisy
Motory lze zapnout pouze těsně před odjezdem z parkoviště
Vozidla mohou parkovat pouze na vyznačených místech
Zaparkovaná vozidla nesmí přesáhnout daný
vyhrazený parkovací prostor

›
›
›
›

Při procházení podzemními garážemi používat
výhradně vyznačené chodníky a přechody
K přepravě mezi patry garáže používat výhradně
určené výtahy a eskalátory
Dospělí doprovázející děti jsou odpovědni za jejich bezpečnost
v podzemních prostorách.
Uživatel musí opustit garáže do 15 minut
po zaplacení ceny parkování

Pokuty za nedodržení předpisů o parkování v garážích:

›

Vozidla porušující pravidla (např. parkující přes více než jedno
vyhrazené parkovací místo, vozidla stojící na nevhodných
místech nebo v jízdních pruzích) budou opatřena botičkou.
Při požadovaném odjezdu z podzemních garáží bude botička
odstraněna a řidič zaplatí pokutu.

›
›

Vozidla, která zůstanou nezákonně zaparkována v garáži delší
dobu, budou nahlášena Policii ČR a v případě potřeby odtažena.
Při porušení jakéhokoliv ze zde uvedených předpisů může být
požadována jednorázová pokuta až ve výši 2.000,- Kč.

Ceny parkování / Parking Rates
Typ sazby / Rate

Platnost / Validity

Jednotka / Period of Time

Hodinová / Standard hour

Po − Ne / Mon – Sun

1 hod. / 1 hr

Denní / 24 hours

Po − Ne / Mon – Sun

1 den / 1 day

Třídenní / 3 days

Po − Ne / Mon – Sun

3 dny / 3 days

Kč / CZK
55,700,1.800,-

* Uvedené ceny zahrnují DPH ve výši 21% a veškeré poplatky za služby. Provozovatel si vyhrazuje právo změny.
Displayed prices include 21% VAT and all service fees. Prices are subject to change.

Od zaplacení parkovného máte k dispozici 15 minut na výjezd z parkingu.
After paying the parking fee you have 15 minutes to exit the parking area.
Atraktivní ceny pro dlouhodobé parkování - více informací na www.palladiumpraha.cz.
Please inquire about our attractive offers for long term parking on www.palladiumpraha.cz.
Ruční mytí aut na patře P1 / Hand Car Wash on level P1

Provozovatel: Property Management Solutions s.r.o.
PALLADIUM, náměstí Republiky 1, 110 00 Praha 1, IČ: 28396022
Tel.: 225 770 110, e-mail: parking@pmsolutions.cz
Zodpovědná osoba: Karel Skalický

Epm provozni rad garazi A4.v05.indd 1

27.11.17 10:11

