Skalka 2
Provozní a parkovací řád / Car park operating rules
1. Způsob užívání parkoviště
Parkoviště je provozováno jako veřejné placené záchytné parkoviště v rámci systému
P+R (Park and Ride) organizovaného na území hl. m. Prahy. Záchytné parkoviště je určeno
k parkování osobních automobilů, jejichž cestující pokračují v cestě k cíli dopravními
prostředky Pražské integrované dopravy (PID).
Je určeno pro parkování osobních vozidel kategorie M1 do 3,5 tuny. Parkoviště není
určeno k odstavu vozidel kategorií L (mopedy, motocykly, motorové tříkolky a motokola),
N (doprava nákladů), O (přípojná vozidla), S (pracovní stroje), T (traktory apod.) a kategorie
R (ostatní nezařaditelná vozidla).
Na parkovišti je zakázáno parkovat vozidlo, ze kterého uniká PHM, olej či jiné kapaliny.
Dále je zakázáno zakrývat vozidlo plachtou, jakkoliv zakrývat RZ vozidla, znečišťovat
prostory parkoviště, provádět v prostoru parkoviště opravy, mytí, výměnu olejů na vozidle.
Parkoviště P+R je provozováno jako nehlídané. Prostor parkoviště je monitorován
kamerovým systémem. V případě nehody či podobné události při které dojde k poškození
majetku a/nebo zdraví v prostoru parkoviště, poskytne jeho provozovatel Policii České
republiky nebo Městské policii hl.m.Prahy na jejich vyžádání dostupné kamerové
záznamy.
2. Provozovatel
Obchodní jméno: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00, Praha 7 – Holešovice
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
3. Provozní doba
Provozní doba je non-stop.
4. Ceník parkovného
Cena za parkování je stanovena usnesením Rady HMP č. 873 ze dne 19. 4. 2022.
P+R Skalka 2 je zařazeno do cenové zóny 1.
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
hodinu.
K úhradě parkovného slouží automatická pokladna, nebo platební aplikace dostupné
prostřednictvím QR kódu na pokynech provozovatele umístěných u automatických
pokladen, případně na dalších informačních tabulích provozovatele v prostoru
parkoviště.

1. Car Park Terms of Use
The car park is operated as a public paid car park within the P+R (Park and Ride) system
organized in the territory of the capital city of Prague. The P + R car park is intended for
persons who wish to park their passenger vehicles and continue their journey to their
destination using the Prague Integrated Transport (PIT).
It is intended for parking passenger vehicles of category M1 (up to 3.5 tonnes). The car
park is not intended for vehicles of category L (mopeds, motorcycles, motorized tricycles
and motorized bicycles), N (carriage of goods), O (trailers), S (working machines),
T (tractors, etc.) and R (other unclassifiable vehicles).
It is forbidden to park a vehicle with leaking fuel, oil or other liquids in the car park. It is
also forbidden to cover the vehicle with a tarpaulin, to cover the licence plate in any way,
to pollute the car park area or to carry out repairs, washing, oil change on the vehicle in
the car park area.
The P+R car park is operated as an unguarded car park. The car park is under CCTV
surveillance. In the event of an accident or a similar event in the car park resulting in
damage to property and/or health, the operator will provide the Police of the Czech
Republic or the Municipal Police of the Capital City of Prague, on their request, with the
CCTV recordings.
2. Operator
Business name: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Registered office: Veletržní 1623/24, 170 00, Prague 7 – Holešovice
Id. No.: 03447286
Tax Id. No.: CZ03447286
3. Operating Hours
The car park is open 24/7.
4. Parking Price List
The parking fee is set by Resolution of the Capital City of Prague Council
No. 873 of 19 April 2022.
P+R Skalka 2 falls into price zone 1.
Flat rate: 50 CZK for continuous parking of the vehicle for up to 24 hours
Weekends, public holidays, Christmas holidays (0–24) are not included in the
24-hour flat rate.
Minimum parking fee: CZK 50
Hourly rate after exceeding 24 hours: CZK 10 for each, even incomplete, hour
Payment of the parking fee can be made using the automatic cash register or a payment
application available via QR code in the operator’s instructions located at the automatic
cash registers, or on other information boards of the operator in the parking area.

5. Povinnosti provozovatele
– úklid prostor parkoviště,
– zimní údržba parkoviště a zajištění sjízdnosti jízdních a pěších komunikací,
– vyvěšení provozního řádu na parkovišti, vč. informace o cenách parkovného,
– udržování zařízení P+R v provozuschopném stavu, tj. zejména zařízení kontroly
vjezdu a vstupu do parkoviště a zařízení pro úhradu parkovného,
– vydání daňového dokladu o úhradě parkovného řidiči vozidla,
– z ajištění non-stop dispečinku pro komunikaci prostřednictvím interkomů zařízení
parkoviště.

5. Obligations of the Operator
– cleaning of the car park;
– winter maintenance of the car park and ensuring the passability of roads and
pedestrian pathways;
– posting Operating Rules including information on parking fees in the car park;
– maintaining the P+R equipment in working order, i.e. in particular the entry and
access control equipment and the payment equipment;
– issuing a tax receipt to the driver confirming the payment of the parking fee;
– providing for continuous assistance available through the car park intercoms.

6. Povinnosti uživatele
– řídit se Provozním řádem parkoviště,
– neponechávat v zaparkovaném vozidle kontrolní vjezdový lístek do parkoviště,
– uzamknout vozidlo a uzavřít všechny otvory vozidla,
– uhradit cenu za parkování dle platného ceníku,
– v případě ztráty kontrolního vjezdového lístku zaplatit jednorázovou platbu ve výši
1 000 Kč a doplatit výši parkovného,
– oznámit provozovateli parkoviště jakoukoliv škodu, kterou způsobil na zařízení
parkoviště nebo na vozidlech zaparkovaných v jeho prostoru. Pro oznámení slouží
telefonní číslo 778 973 845 nebo e-mail skody-parkoviste@tsk-praha.cz.

6. Obligations of the User
– to follow the car park’s Operating Rules;
– not to leave the parking receipt in the parked vehicle;
– to lock the vehicle and close all the vehicle’s openings;
– to pay the parking fee according to the valid price list;
– to pay a one-off fine of CZK 1,000 and the relevant parking fee if the user loses the
parking receipt;
– t o notify the car park operator of any damage caused to the car park equipment or
vehicles parked in the car park. Call 778 973 845 or send an e-mail to
skody-parkoviste@tsk-praha.cz to report any such damage.

Provozní řád nabývá platnosti dnem 6. 6. 2022

Provozní řád nabývá platnosti dnem 6. 6. 2022

Provozovatel parkoviště:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.,
Veletržní 1623/24, 170 00, Praha 7 – Holešovice,
IČO: 03447286, DIČ: CZ03447286
T:

+420 257 015 111

E: tsk@tsk-praha.cz

