PROVOZNÍ ŘÁD
P+R
ZAPOJENÍ PARKOVIŠŤ„P+R“
DO SYSTÉMU PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY od 1. 5. 1998
Vážení cestující,
od 1. 5. 1998 jsou do systému Pražské integrované dopravy zahrnuta vybraná záchytná
parkoviště typu P+R (Park + Ride) „zaparkuj a jeď“, umístěná v blízkosti městské hromadné
dopravy, která jsou provozována ve vazbě na následující použití městské hromadné dopravy.
Podrobnější informace o možnosti používání tohoto parkoviště určuje provozní řád
záchytného parkoviště.
Provozní doba parkoviště P+R
Provozní doba parkoviště P+R je non – stop.
Ceny parkovného na parkovištích P+R
Cena za parkování je stanovena usnesením Rady HMP č. 873 ze dne 19. 4. 2022.
Paušální platba: 50 Kč za parkování do 24 hodin započteného času za jeden nepřetržitý pobyt
vozidla. Víkendy, svátky, vánoční prázdniny
(0-24 hod.) se do paušální doby 24 hodin nezapočítávají.
Minimální platba za využití parkoviště: 50 Kč
Hodinová sazba po překročení 24 započítávaných hodin: 10 Kč za každou započatou hod.

Jízdné pro spolucestující uživatele (řidiče) parkoviště
Spolucestující řidiče se řídí tarifem PID.

VÝTAH Z PROVOZNÍHO ŘÁDU ZÁCHYTNÝCH PARKOVIŠŤ P+R
Tento „Provozní řád“ platí na všech záchytných parkovištích provozovaných na ploše nebo v
objektu, která náležejí do systému P+R (Park + Ride) organizovaného na území hl. m. Prahy.

Záchytná parkoviště jsou určena k parkování osobních automobilů, jejichž cestující pokračují
v cestě k cíli dopravními prostředky pražské integrované dopravy (PID). Cestující prokazuje
oprávnění k použití parkoviště P+R předplatní nebo jednorázovou jízdenkou aktuálně platnou
v PID, nebo průkazem opravňujícím k bezplatné přepravě v MHD.
Provozní řád vychází z právních předpisů platných v ČR. Zejména pak aplikuje zákon č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Dále
provozní řád zakotvuje podmínky vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi Technickou
správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. /Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s. a
provozovatelem, a podmínky vyplývající z „Rozhodnutí“ vydaného příslušným silničním
správním úřadem.
I.
Parkoviště je zřízeno jako veřejné, organizované provozovatelem a hlídané s regulovanou
provozní dobou. Je určeno pro parkování osobních vozidel kategorie M 1 do 3,5 tuny.
Parkoviště je zakázáno využívat pro parkování vozidel mimo stanovenou provozní dobu a v
případě, jestliže uživatel k další cestě do cílového místa nepokračuje dopravními prostředky
pražské integrované dopravy (dále jen PID). Dále je zakázáno parkoviště využívat jako
plochu pro odkládání odtažených osobních vozidel.

II.
a) Provozovatel odpovídá za:





vydání kontrolního jednoznačně identifikovatelného dokladu řidiči o zaparkování vozidla
v případě poruchy vjezdového stojanu, který nevydá parkovací kartu
platnost a správnost účetního dokladu vydaného, v případě přímé platby zákazníkovi
obsluhou parkoviště
hlídání zaparkovaných vozidel po dobu jejich parkování od vydání parkovacího lístku (či
jiné náhradní písemné formy dokladu) do odjezdu vozidla z parkoviště
škody, které prokazatelně vznikly na vozidlech a jejich příslušenství po dobu parkování
na parkovišti

b) Práva provozovatele:



jestliže se zákazník neprokáže kontrolním dokladem o zaparkování, provozovatel má
právo zjistit jeho totožnost a nahlédnout do dokladů o vozidle
odmítnout parkování vozidla, ze kterého uniká PHM, olej či jiné kapaliny

c) Provozovatel neodpovídá za:



škodu na vozidle a jeho příslušenství, která prokazatelně nevznikla na parkovišti po dobu
parkování v provozní době parkoviště
odcizení a poškození věcí ve vozidle, které nejsou jeho příslušenstvím
III.
Práva a povinnosti uživatele

a) Uživatel má povinnost:








neponechávat v zaparkovaném vozidle kontrolní doklad o zaparkování
v případě ztráty kontrolního dokladu o zaparkování prokázat obsluze parkoviště svoji
totožnost a umožnit mu nahlédnout do dokladů o vozidle
v případě ztráty kontrolního dokladu o zaparkování je uživatel povinen zaplatit pokutu ve
výši 1 000,- Kč a doplatit výši parkovného
jestliže je držitelem předplatní časové jízdenky, nebo průkazu opravňujícího k bezplatné
přepravě prostředky MHD, uhradit cenu za parkování
při odjezdu z parkoviště předložit obsluze parkoviště platnou jízdenku využitou v době,
kdy parkuje na parkovišti, předplatní jízdenku PID nebo průkaz opravňující k bezplatné
přepravě prostředky MHD
oznámit obsluze parkoviště poškození, která jsou na vozidle v době jeho příjezdu na
parkoviště
oznámit před odjezdem z parkoviště obsluze parkoviště každé poškození, zničení, stejně
tak odcizení vozidla za dobu parkování

b) Práva uživatele:



obdržet platný účetní doklad o provedených platbách

IV.
Provozní řád nabývá platnosti dnem 13.6.2022
Na vyžádání je obsluha parkoviště povinna poskytnou k nahlédnutí kompletní text „Provozní
řád parkoviště“.

