
PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ ČD Parking 

XXXXXX 

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Do prostoru parkoviště v ul. XXXXXX (dále jen parkoviště) mohou vjíždět a parkovat pouze 

dvoustopá motorová vozidla kategorie M1 a N1. Vozidla musí splňovat technický stav zejména v 

souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a 

technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. Rozměry vozidla musí odpovídat technickým možnostem parkoviště. 

2. V prostorách parkoviště platí v plném rozsahu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Parkoviště slouží pro stání XX osobních motorových vozidel. Je provozováno jako nehlídané stání s 

celoročním 24 hod. provozem. Rychlost jízdy v prostoru parkoviště je maximálně 20 km/hod. 

4. Prostor parkoviště není hlídán ani monitorován kamerovým systémem provozovatele. 

5. Vedle Provozního řádu parkoviště ČD Parking je uživatel parkoviště povinen dbát i pokynů 

provozovatele. 

6. Uživatelé se při používání prostoru parkoviště řídí Provozním řádem parkoviště ČD Parking. 

7. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu organizace provozu parkoviště při zvýšení 

bezpečnostního rizika vyplývajícího z provozování parkoviště. 

II. VJEZD 

1. Řidič vjede na parkoviště, přičemž se řídí dopravním značením jak svislým tak i vodorovným a 

zaparkuje vozidlo na některé volné parkovací místo. 

2. Řidič zabezpečí a uzamkne vozidlo tak, aby nedošlo ke škodě na vozidle a věcech jeho a třetích 

osob. 

 

III. ZÁKAZY 

V prostorách parkoviště je přísný zákaz: 

1. provádění jakékoliv údržby a opravy vozidel 

2. mytí vozidel 

3. manipulace s pohonnými hmotami a oleji a jejich skladování 

4. kouření a používání otevřeného ohně 

5. odkládání jakýkoliv předmětů a znečišťování ploch, včetně úniku provozních kapalin z vozidla 

6. ponechávání osob, cenností a zvířat v zaparkovaných vozidlech 

7. uvádět motor vozidla do chodu za jiným účelem než je bezprostřední odjezd vozidla z parkoviště 

8. pohybu osob na kolečkových bruslích, skateboardech, jízdních kolech a koloběžkách 

9. volného pobíhání zvířat  



10. parkování přívěsných vozíků a přívěsů 

11. parkování vozidel v jízdních pruzích vzhledem k možnému narušení provozu 

 

IV. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou na dopravním prostředku a jeho příslušenství 

umístěném na parkovišti způsobené třetí osobou. Totéž platí i o věcech, které si uživatel ve vozidle 

ponechá např. zavazadla, ceniny, doklady, náhradní díly apod. 

2. Škody vzniklé na parkovišti, je uživatel povinen oznámit neprodleně po zjištění, nejpozději však 

před jeho opuštěním provozovateli a Městské policii nebo Policii ČR. 

3. Uživatel odpovídá za škodu, kterou v důsledku porušení smluvní povinnosti nebo povinnosti 

stanovené právními předpisy způsobí provozovateli nebo jiné osobě. 

4. Provozovatel je oprávněn nechat odstranit na náklad a nebezpečí vlastníka vozidlo, které není 

oprávněno na parkovišti setrvávat. 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Provozní řád parkoviště ČD Parking jsou povinni dodržovat všichni uživatelé parkoviště. 

2. Provozní řád parkoviště ČD Parking nabývá účinnosti dne 01.05.2019. 

 

PROVOZOVATEL: 

České dráhy, a.s., nábř. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 

IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226 

tel.: +420 972 111 111 

 


