PROVOZNÍ ŘÁD BEZOBSLUŽNÝCH ZÁCHYTNÝCH PARKOVIŠŤ P+R
Tento „Provozní řád“ platí na všech bezobslužných záchytných parkovištích provozovaných na ploše, která náležejí do systému P+R (Park and Ride)
organizovaného na území hl. m. Prahy. Záchytná parkoviště jsou určena k parkování pouze osobních automobilů do 3,5 tuny, jejichž cestující pokračují v
cestě k cíli dopravními prostředky pražské integrované dopravy (PID). Na parkovišti je zakázáno parkování osobního automobilu s přívěsným vozíkem a
všech druhů motorek.
Provozní řád vychází z platných právních předpisů platných v ČR. Aplikuje zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Dále
provozní řád zakotvuje podmínky vyplývající z ,,Rozhodnutí“ vydaného příslušným silničním správním úřadem.
Záchytná bezobslužná parkoviště P+R jsou označena dopravní značkou IP 13 d „ Parkoviště P+R “ s dodatkovou tabulkou E 09 „ Druh vozidla “ a dále
dodatková tabulka E 13 Nehlídané max. doba stání 12 hod.
I.
Majetkovým správce záchytného parkoviště je:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

II.
Parkoviště je zřízeno jako veřejné, dopravně organizované s regulovanou parkovací dobou. Je určeno pro parkování osobních vozidel. Parkoviště je zakázáno
využívat pro parkování vozidel mimo stanovenou časovou délku 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 nebo
přívěsných vozíků a všech druhů motorek.
III.
Práva a povinnosti majetkového správce
a) Majetkový správce odpovídá za:






zveřejnění textu „Provozního řádu“
označení parkoviště v souladu s příslušnou právní normou
udržování pořádku a čistoty na parkovišti
sjízdnost komunikací na parkovišti
schůdnost komunikací pro pěší

b) Práva majetkového správce:




kontrolovat a dohlížet na to zda z některého z vozidel neuniká PHM, olej či jiné kapaliny
kontrolovat zda na parkovišti nedochází k trestné činnosti a případně informovat Městskou policii hl. m. Prahy
kontrolovat maximální dobu parkování

c) Majetkový správce neodpovídá za:





škody vzniklé na vozidle a jeho příslušenství
odcizení a poškození věcí ve vozidle, které nejsou jeho příslušenstvím
odcizení vozidla a škodu, kterou způsobil řidič jiného vozidla
škody způsobené živelnou pohromou
IV.
Práva a povinnosti uživatele

a) Uživatel má povinnost:








dodržovat ustanovení tohoto „Provozního řádu“
uzamknout vozidlo a uzavřít všechny otvory na vozidle
neponechávat ve vozidle věci, které nejsou příslušenstvím vozidla
dodržovat maximální provozní rychlost vozidla 20 km/hod
nezakrývat zaparkované vozidlo plachtou
neznečišťovat prostor parkoviště
neprovádět na parkovišti opravy, údržbu a nemanipulovat s PHM a oleji

b) Práva uživatele:


využívat parkoviště k parkování maximálně 12 hodin
V.
Ceny za parkování

Hlavním městem Prahou je stanoveno, že toto parkoviště je bez poplatku.
VI.
Provozní doba parkoviště
Parkoviště je provozováno: non stop

VII.
Platnost provozního řádu
Provozní řád nabývá platnosti dnem: 12. 10. 2017

